7 Heuvelen van Rome
De Zeven Heuvels of Zeven Heuvelen (Latijn: Septimontium) van Rome
liggen ten oosten van de rivier de Tiber en vormen het hart van de stad.
In feite bestaan de zeven heuvels van Rome uit vier grote heuvels en
een aantal kleine ongelijk gevormde heuvelkammen, waarvan enkele
hogere toppen een aparte naam kregen.
We beginnen met de Palatijn. Volgens de legende is Rome op 21 april
753 VJ op de Palatijn gesticht door Romulus. Uit archeologisch
onderzoek blijkt dat er daadwerkelijk al bewoning was op de Germalus
(de westelijke top van de Palatijn).
De Aventijn (Latijn (mons) Aventinus, Italiaans Aventino) is de
zuidelijkste van de zeven heuvels van Rome. Hij bestaat uit twee delen:
de Grote Aventijn en de zuidelijk daarvan gelegen Kleine Aventijn. De
beroemdste bezienswaardigheid op de heuvel is de kerk Santa Sabina,
de hoofdkerk van de orde der Dominicanen. Vanaf dit punt op de
Aventijn heeft men een goed uitzicht op het Vaticaan. Na het stichten
van Rome voerden de broers Romulus en Remus een vogelschouw uit om
te beslissen over de heerschappij. Romulus zat op de Palatijn en Remus
op de Aventijn. Op de Aventijn werd Remus begraven nadat zijn broer
hem had gedood.
De Capitolijn of het Capitool (Latijn: Capitolium, Italiaans: Campidoglio) is de belangrijkste van de zeven
heuvels van Rome. Het is een heuvel met twee toppen, waarvan eigenlijk alleen de zuidelijke (49 m.
hoog, ca. 1,5 ha) Capitolium werd genoemd. De noordelijke top (46 m hoog, ca. 1 ha) werd Arx (burcht)
genoemd. Op de zuidelijke top stond sinds de 6e eeuw VJ de Tempel van Jupiter Optimus Maximus, Juno
en Minerva, de belangrijkste tempel van Rome. De tempel is oorspronkelijk Etruskisch. Het bouwwerk
brandde in totaal drie keer af en werd door keizer Domitianus (81-96) mooier en groter dan ooit tevoren
hersteld. Behalve de Jupitertempel stonden hierop ook nog altaren, standbeelden en kleinere
heiligdommen, waaronder de Tempel van Fides, de Tempel van Jupiter Tonans, de Tempel van Jupiter
Custos, de casa Romuli (de ‘hut van Romulus’, waarschijnlijk een replica van die op de Palatijn) en het
atrium publicum, een staatskantoor waar misschien een deel van de archieven werd bewaard. Aan de
zuidkant van het Capitolium bevond zich ook de steile Tarpeïsche rots, waar in de republikeinse tijd
mensen die veroordeeld waren wegens landverraad, vanaf werden gegooid. Sinds 269 VJ bevond zich hier
ook de munt (moderne woorden als ‘monetair’, ‘money’ en ‘munt’ zijn van de bijnaam Moneta afgeleid).
Rondom het tegenwoordige plein liggen drie openbare gebouwen. Aan de oostzijde, met de resten van
het Tabularium als fundament, ligt het Palazzo Senatorio (Senatorenpaleis), dat fungeert als het officiële
stadhuis van Rome.
De Coelius is de meest zuidelijke van de zeven grote heuvels van Rome. Deze heuvel heeft twee toppen
— de grote Celio (Coelius Major) en de kleine Celio (Coelius Minor) — en wordt door de Via Claudia in
tweeën gedeeld. De Celio kan zich beroemen op enkele interessante en bekende structuren. In het
oosten springen drie kerken er uit : San Clemente, S. S. Quattro Coronati en Santo Stefano Rotondo.
Noordwaarts gaat men rechtstreeks naar het hart van San Giovanni in Laterno, de Kathedraal van de
Bisschop van Rome. Verder westelijk ligt de geweldige Tempel van Keizer Claudius, die door ruime
tempelhoven omringd wordt. Het beroemde Colosseum ligt aan de voet van de heuvel waar het kan
worden gezien van de vele locaties. Het meest indrukwekkend is echter de enorme aquaduct, dat de
heuvel doorkruist en voert vers water in het hart van Rome.
De Esquilijn (Italiaans: Esquilino) is de grootste van de zeven heuvels van Rome. De heuvel ligt in het
noordoosten van de stad, buiten de Republikeinse stadsmuur, maar binnen de 3e-eeuwse Aureliaanse
Muur. De naam betekent eigenlijk buitenwijk of voorstad (ex uit, colere bewonen of bebouwen).
De Quirinaal (Latijn: Collis Quirinalis, Italiaans: Quirinale) ligt in het noordoosten van het klassieke
Rome. Vroeger maakte hij deel uit van een groep van heuvels waar onder meer ook Collis Latiaris,
Mucialis (of Sanqualis) en Salutaris toe behoorden. Deze zijn echter verloren gegaan. Volgens een
Romeinse legende bevond zich op de Quirinaal een kleine nederzetting van de Sabijnen. De Sabijnen
richtten altaren op ter ere van hun god Quirinus naar wie de heuvel is vernoemd. De aanwezigheid van

de Sabijnen wordt mogelijk bevestigd door vondsten van tombes uit de 8e en 7e eeuw voor de
jaartelling.
De Romeinse hogere klasse bouwden op de Quirinaal hun villa's omdat daar de lucht gezonder was dan in
het Tiberdal. Een oude wijk met deze villa's is bewaard gebleven. In deze wijk staat bijvoorbeeld het
Palazzo del Quirinale uit de 16e eeuw. Dit was de voormalige zomerresidentie van de Paus. Later was het
tot 1946 de residentie van de Italiaanse koningen en tegenwoordig de ambtelijke woning van de
presidentde Quirinalis of
De Viminaal (Latijn: Viminalis; Italiaans: Viminale) is de kleinste van de Zeven heuvels van Rome. Het is
een landtong met een lengte van ongeveer 700 meter, het huidige oppervlak is ongeveer 24 hectare en
de hoogte van de heuvel varieert van 50 tot 57 meter. Hij werd vernoemd naar het wilgenhout dat men
daar kon/kan vinden. De heuvel wordt omschreven in Satire 1, 3 van de Romeinse dichter Juvenalis.
Bovenop het Viminaal staat het paleis waar het Ministerie van Binnenlandse Zaken is gehuisvestigd. Als
men tegenwoordig spreekt over het Viminaal wordt dit ministerie bedoeld.
Tegenwoordig zijn vijf van de heuvels bebouwd met huizen, monumenten en parken. Op de overige 2, te
weten het Capitool waarop het stadhuis van Rome en de Capitolijnse Musea staan, en de Palatijn is een
archeologisch park.
De Vaticaanse Heuvel ligt ten westen van de Tiber en hoort, evenals de Janiculum, de Velia en de Pincio,
niet bij de Zeven Heuvels.

