
TAALKENNIS 'N VEREISTE VIR ROMEINSE 
BURGERSKAP? 

deur C. J. Botha 
(Universiteit van Port Elizabeth) 

Die vraag waaroor daar in hierdie referaat besin sal word, is of dit 'n formele 
voorvereiste, deur die Romeinse owerheid gestel, vir die besit van die burgerreg 
was dat sodanige burger Latyn magtig moes wees. Spesifieke aanduidings of 
bepalings is nie te vinde nie, sodat in die soek na 'n antwoord, of dan minstens 
om 'n beduidende mening te vorm, daar swaar op implikasie en afleiding 
gesteun sal moet word. Dan nog verplig die gebrekkige getuienis ons om groot 
kronologiese 'spronge' te maak. 

Voordat ons egter by die besondere probleemstelling kom, is dit nodig dat 
ons ter inleiding kortliks na die algemene staatkundige en kulturele opdrag van 
die Romeine en na die taalinhoud daarvan verwys. Die versoeking moet 
weerstaan word om die onderwerp van die roepingsbewustheid en toekomstaak 
van Rome in sy omvangryke geheel-die 'universale Mission' soos Zilliacusl dit 
noem-te bespreek. Wat hier ter sprake is, is slegs die toepassing daarvan ten 
opsigte van die taalkomponent, en dan, uiteindelik, ook nie die taal as dee] van 
die algemene kontaksituasie in die Romeinse Ryk nie, maar slegs insoverre dit 
op die toekenning van die Romeinse burgerskap betrekking het. Selfs hier moet 
daar verder gekwalifiseer word. Daar moet deurentyd in gedagte gehou word 
dat die beredenering nie gaan om die kennis en gebruik van Latyn as sodanig 
deur Romeinse burgers nie-dit word nie bevestig of ontken nie- maar om die 
motivering van daardie taalkennis en -gebruik. 

'n Aanknopingspunt word by twee stellings van Augustinus en Plinius die 
Ouere gevind. Augustinus maak die volgende stelling in verband met mense, 
tale en verhoudings: ... linguarum diversitas hominem aliena/ ab homine. Nam 
si duo sibimet invicem fiant obviam neque praeterire, sed simul esse aliqua 
necessitate cogantur, quorum neuter linguam nov it alterius, facilius sibi muta 
animalia, etiam diversi generis, quam illi, cum sint homines ambo, sociantur. 
Quando enim quae sentiunt inter se communicare non possunt, propter so/am 
diversitatem linguae nihil prodest ad consociandos homines tanta similitudo 
naturae, ita ut /ibentius homo sit cum cane suo quam cum homine alieno. At 
enim opera data est ut imperiosa civitas non so/urn iugum, verum etiam 
linguam suam domitis genitibus per pacem societatis imponeret, per quam non 
deesset, immo et abundaret etiam interpretum copia. Verum est sed hoc quam 
muftis et quam grandibus bellis, quanta strage hominum, quanta effusione 
humani sanguinis comparatum est ?2 Vera] die sin At enim opera data est ens. 

I. Zilliacus, H., Zum Kampf der Weltsprachen im ostromischen Reich, Hackert, 
Amsterdam, 1965, p. 21. 

2. De Civitate Dei, XIX. 7. 
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verdien ons aandag. Aansluitend hierby kom die siening van Plinius Maior in 
verband met die toekomstaak van Rome, nl. om 'n enkele vaderland-'n una 
patria-vir al die volkere van die wereld te word. Dis egter vera! die opdragte 
wat dit voorafgaan, wat ons aandag verdien: ... sparsa congregaret imperia 
ritusque mol/ire/ et tot populorum discordes ferasque linguas sermonis 
commercia contraheret ad conloquia et humanitatem homini daret. 3 

Die twee stellings bevat basies dieselfde elemente. Augustinus praat van 'n 
ongelyksoortigheid en verdeeldheid as gevolg van taalverskille, wat enersyds 
deur die Romeinse juk en andersyds deur die Romeinse taal saamgesnoer moet 
word dus 'n staatkundige sowel as 'n kulturele taak. Benewens die sprake van 
staatkundige ordening wat in Plinius se verklaring teenwoordig is, word die 
beskawingstaak eweveel benadruk, nl. om die gewoontes van die volkere te 
beskaaf en die wilde uiteenlopende tale van soveel volkere deur die gebruik van 
Rome se taal in gemeenskaplike taalomgang te verenig en om die beskawing aan 
die mensdom te gee. In altwee verklarings word die staatkundige roeping van 
Rome met die kulturele roeping- meer spesifiek met die taalaspek daarvan
gekoppel. Die vraag ontstaan dus of dit 'n neweskikkende verband veronderstel 
waarin die twee elemente ab initio langs mekaar op hul doe! wit afstuuren of die 
verband eerder 'n kousale een is. By Plinius wil dit voorkom asof altwee 
komponente minstens as noodsaaklik vir 'n una pat ria beskou word. Spar sa, tot 
en discordes beklemtoon aan die een kant die veelvuldigheid en andersoortig
heid van bevolkings en tale wat, aan die ander kant, deur die Romeinse optrede 
verenig en georden word-congregaret, contraheret ad conloquia. Die verskil
lende stappe van daardie optrede volg ook logies op mekaar: spar sa congregaret 
imperia dui op die aanvanklike fisiese daad; dan ritusque molliret-'n 
beskawingsoptrede ten opsigte van hul gebruike en lewensgewoontes; gevolg 
deur discordesferasque linguas sermonis commercia contraheret ad conloquia, 
waarin die gemeenskaplike gebruik van Latyn 'n rol in die proses begin speel. 

By Augustinus volg daar ook drie elemente mekaar op: eerstens, die 
verskeidenheid van tale wat mense van mekaar skei; tweedens, die noodsaak
likheid of die begeerte om te kommunikeer; derdens, die oplossing wat die taal 
van die Romeine bied. Die gedeelte ut ... non solum iugum . .. (imponeret) is 
as't ware parenteties binne die algemene gedagtegang wat op linguam suam ... 
(imponeret) uitloop. Tog word die verband deur die gemeenskaplike domitis 
gentibus daargestel met die meegaande implikasie van dwang by altwee 
handelinge. Dit wil dus voorkom asof Augustinus 'n bewuste optrede op die 
taalfront te kenne wil gee. Maar nou moet daar onthou word dat Augustinus 
eintlik hier praat van mense-en dus ook die onderdane van Rome-in die 
eerste plek as maatskaplike wesens en nie as politieke eenhede nie. Basiese 
menslike .interaksie op allerlei terreine het natuurlikerwys 'n begeerte om te 
kommunikeer tot gevolg. Hy beklemtoon dat die samesyn en kommunikasie 
nutteloos sou wees sonder 'n taal wat vir die deelnemers gemeenskaplik 

3. H.N., 111.39. 
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verstaanbaar is. Die status, die krag of die skoonbeid van een of ander van die 
tale is nie primer ter sprake nie. Die fisiese verowering van die antieke wereld 
met sy verskeidenbeid van mense en tale, deur Rome bet ook vanselfsprekend 
terselfdertyd die geleentbeid geskep vir Latyn om die funksie van gemene 
taalkundige deler te vervul. 

Op grond van die voorafgaande sou 'n mens kon vra in boeverre bierdie 
roepingsin in die werklike regeringspraktyk voorop in die bewussyn van die 
Romeine was en of dit ooit in 'n geformuleerde praktiese beleid omgesit is. Dit 
is, eerstens, inderdaad so dat in die proses van 'n wereldryk op te bou, Rome 
terdee van sy eie unieke posisie daarin bewus moes geword bet-Of bloot as 
die vesting vanwaar sy leers in die beginjare eers Latium en toe Italie 
oorrompel bet 6f as die geldealiseerde lux orbis terrarum van Cicero, die 
princeps urbium van Horatius, die una cunctarum gentium patria van Plinius 
Maior, die urbs aeterna van Ammianus Marcellinus, die aarv Kotvov van 
Aelius Aristides, of die ~mroJ.J.T] rij> oiKOVJ.l.EVTJ'I van Polemon.4 Uiteraard, dus, 
bet Romeine bul stad en bulself nie slegs binne die wereld nie, maar ook in 
verbouding tot daardie wereld gesien. Maar, namate daardie verbouding vorm 
aangeneem bet en deur die geweldige momentum van die proses verder 
aangebelp is, is dit maklik denkbaar dat die beeld van die verbouding in 'n 
bewustbeid van 'n 'universale Mission' omgeskep is. Met ander woorde, die reeds 
tot stand gekome werklikbeid is veridealiseer. In die tweede plek moet daar op 
gelet word dat Plinius en Augustinus-soos ook die ander panegirici-daardie 
roeping of taak van Rome in retrospeksie beskou. Trouens, in dieselfde boofstuk 
waarin by Rome se roeping verklaar, sien Plinius dit alreeds as afgebandel.5 Die 
staatkundige en kulturele taak was in die tyd toe bulle bul stellings gemaak bet 
reeds in 'n groot mate volvoer, net soos Vergilius se tu regere imperio populos, 
Romane, memento6 teen die agtergrond van die tydvak van Augustus, ook as 
lofuiting op die reeds bereikte gesien moet word. 

'n lndirekte antwoord op ons sentrale probleemstelling is in die eerste plek 
miskien gelee in die feit dat Romeinse of Latynse regte in die Weste boofsaaklik, 
en op groot skaal, gemeenskapsgewys toegeken is en in die Ooste eweneens op 
groot skaal, maar viritim. Die toekenning van verboogde status in terme van die 
Romeinse burgerlike opset, met die meegaande politieke en burgerlike regte, 
aan bele gemeenskappe op 'n slag, is moeilik versoenbaar met enige algemene 
voorwaarde van die Romeinse owerheid aan die inwoners van sulke gemeen
skappe dat bulle-d .w.s . elkeen individueel- Latyn magtig moes wees. Die 
probleem sou die basiese een wees van hoe om so 'n bepalingenigsins effektiefte 
implementeer. Vera! nog sou dit die geval wees as die toekenning op 'n bepaalde 
tydstip op 'n betreklik groot skaal plaasgevind het, soos byvoorbeeld na die 

4. Cic., Cat. , 111.5.11; Hor. , Carmina, IV.3.13; Plin., H.N. 111 .39; Amm., XIV.6.4,5,6, 
et passim; Ael. Arist. Eic; 'Pw!J.7JV, 60; PoL-Galen, De humero prolapso, Opera Medic. 
Graec., XVIII. I. 

5. H. N., 111.5.42. 
6. Aen., V1.851. 
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Bondgenote-Oorlog. Burgerskapregte is in sulke gevalle op grond van gesa
mentlike optrede of verdienste toegestaan; taalvaardigheid, daarteenoor is tog 
'n individuele prestasie. 

'n Brokkie getuienis wat op hierdie aangeleentheid betrekking kan he, kom in 
die vroee ltaliese periode voor. Livius vermeld saaklik: Cumanis eo anna 
petentibus permissum ut pub/ice L.atine /oquerentur et praeconibus latine 
vendendi ius esset. 7 Cumae, 'n stad in Campania, was oorspronklik 'n Griekse 
kolonie wat deur die Samniete oorval is en mettertyd die Oskiese taal naas Grieks, 
en miskien selfs ten koste daarvan, aangeneem het. Dit het in 338 v.C. die 
civitas sine su.ffragio ontvang en die versoek hierbo het in 180 v.C. plaasgevind 
---een-en-'n-halwe eeu daarna, dus. Die gebruik van Latyn vir amptelike 
doe!eindes-publice-asook, tweedens, deur afslaers vir die openbare verkoop 
van hul ware, is op versoek van die stadsleiers deur die Romeinse owerheid 
toegestaan. 

Die moontlikheid dat die versoek gerig is bloot terwille van die prestige en 
status van die Latynse taal is nie oortuigend genoeg nie, hoewel dit waarskynli k 
'n bydraende faktor was. Eerder wit dit voorkom asof praktiese doeltreffend
heid 'n deurslaggewende faktor was. Die feit dat die vergunning op 'n versoek 
berus. beteken dat die stadbewoners-leiers, sakelui en gewone burgery
genoegsaam Latyn moes geken het om die versoek sinvol te maak. Dit dui met 
ander woorde op 'n stadium in die proses wat uiteindelik op die volkome 
romanisering van ltalie uitgeloop het. Die alombekende bydraende faktore tot 
die romaniseringsproses hoef nie hier herhaal te word nie.s 

Vera! die tweede gedeelte van die vergunning is betekenisvol, nl. aan die 
praecones om hut ware L.atine te verkoop. Sakemanne van aile tye is in die 
eerste plek in sake gelnteresseerd en die versoek om Latyn te mag gebruik kon 
slegs op 'n begeerte om hierdie sake te laat vlot, gegrond gewees het. Die 
inheemse bewoners van die stad sou, kan ons aanvaar, deur middel van hul eie 
taal-Oskies-of selfs Grieks onder mekaar sake kon gedoen het. Ons moet dus 
aflei dat daar groot genoeg getalle Latynsprekendes, wat nie tweetalig was nie, 
hier teenwoordig was, en belangrik genoeg was om so 'n versoek no dig te maak. 

Wat die eerste gedeelte van die versoek betref-die met betrekking tot die 
algemene gebruik van Latyn- was die feitlike situasie dat Latyn voor die tyd 
inderdaad nie hier gebruik is nie. Met ander woorde, dit was gladnie 
vanselfsprekend dat 'n gemeenskap soos hierdie wat tot die civitas sine suffragio 
gevorder het, Latyn moes gebruik of, dus, selfs ken nie, alhoewellaasgenoemde 
moontlikheid natuurlik nie uitgesluit hoef te wees nie. Trouens, in die 
onderhawige geval, kan dit veronderstel word. Oat die Romeinse owerheid die 
gebruik van Latyn in die amptelike sake van plaaslike owerhede spesiefiek belet 
het, is hoogs onwaarskynlik. Daar kan nie uit die bewoordmg van Livius afgelei 

7. Liv., XL.42. 
8. Harris , W. V., Rumanizatiun uf Etruria and Umbria, Oxford, 1971, pp. 170- 171 et 

seqq ., gee 'n saaklike opsomming hiervan. 
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word dat die vergunning 'n opheffing van 'n vorige besliste verbod is nie. Daar is 
in elk geval ook geen aanduiding erens dat dit die geval was nie. 

Wat wei duidelik is, is dat die Romeinse owerheid slegs op 'n versoek 
gereageer het. Hulle het dus nie hier die inisiatief geneem deur die gebruik van 
Latyn te gebied nie. Dit wil eerder byna voorkom asof die Romeine op hierdie 
tydstip van hul geskiedenis ongeerg of onverskillig teenoor die gebruik, al dan 
nie, van Latyn in die plaaslike bestuur van sulke gemeenskappe gestaan het. 
Trouens, dit kan ook s6 gesien word dat daar geen positiewe poging van hulle 
kant af aangewend is om Latyn as amps- of algemene gebruikstaal onder hul 
bondgenote aan te moedig nie. Met ander woorde, vanuit die gesigspunt van die 
Romeinse owerheid gesien, wil dit voorkom asof hul taal nie 'n afsonderlike, 
bewustelike dee! van hul uitbreidingsaksie was nie. 

Tog is daar een belangrike positiewe element in hierdie geval wat nie uit die oog 
verloor moet word nie, nl. juis die feit dat veri of vir die gebruik van die taal by 
Rome gevra is. Met ander woorde, die open bare en half-openbare gebruik van 
Latyn is dus tog met die Romeinse gesag in verband gebring. Die een is nie 
sonder die ander gesien nie. Dit kan net aan die oorheersende status van Rome 
in verhouding tot haar bondgenote en onderdane in Italie toegeskryf word. Alles 
wat dan met daardie status verband gehou het, soos die onbetwisbare militere 
mag, die administratiewe deeglikheid, die materiele welvaart en, natuurlik, die 
taal en gebruike, was. 'n voorwerp 6f van verskrikking 6f, meesal, van hul 
bewondering. Dit blyk uit die mate waarin Romeinse burgerlike, konstitusio
nele en regsinstellings in toepassing en selfs in betiteling nageboots is. Ook 
muntuitgifte het die patroon van Rome gevolg, met Latynse bewoording. Die 
uiteindelike verkryging van voile civitas cum suflragio na die Bondgenote
Oorlog was dus die kulminasie van die al groter wordende gevoel van 
gemeenskaplikheid en identiteitsvereenselwiging met Rome wat die vroeere 
verskeidenheid en verdeeldheid vervang het.9 

Uiteraard het juis hierdie taalverskeidenheid onder die volksgroepe van Ita lie 
ook algaande, volgens dieselfde patroon en om baie van dieselfde redes, vir die 
sterker gemeenskaplike taal Latyn plek gemaak. Dit kon nie anders as dat die 
bevolking in die groter sentra-en dan vera! die hoer stande-vir 'n geruime tyd 
v66r die algemene toekenning van die ius su.ffi"agii reeds tweetalig was nie. Dit 
is die enigste gangbare verklaring vir die Latynse inskripsies wat, soms saam met 
kenniswegings in die plaaslike taal, by verskillende stede aangebring is. 10 Die 
Latynse alfabet is natuurlik v66r die taal in die meeste gevalle aanvaar. Dit 
beteken nie dat die plaaslike tale summier verdwyn het nie. Die kulture wat vera! 
Oskies en Etruskies gerugsteun het, het gesorg dat die twee tale nog lank in die 

9. 'n Goeie bespreking van die eenheidskonsep van ltalie word deur J . A. Brunt gegee 
in /!a/ian aims a11he lime o.f!he Social War, JRS, LV, 1965, pp. 90- 109. 

10. Die Oskies-Latynse Tabula Bantina bv., in Apulia is 'n bekende. Ook die Umbriese 
en Latynse inskripsies by Asinium. 
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volksmond bly voortleef het. Buitendien was Romeine nie onwillig om op nie
amptelike vlak tale van 'n vergelykbare kultuur aan te leer nie. 

Teen die tyd dat die volle civitas algemeen in !taW! toegeken is, was Latyn dus 
minstens, maar waarskynlik nie uitsluitlik nie, reeds aan die leiers-klasse in die 
meeste ltaliese gemeenskappe bekend, sodat die vraag of 'n kennis van Latyn 
spesifiek deur die Romeinse owerheid vereis is, dan eintlik nie meer ter sprake is 
nie. Die persone wat die Romeinse burgerskap namens hut gemeenskappe op 'n 
gemeenskaplike vlak beoefen het en burgerlike interaksie met Rome moontlik 
gemaak het, het Latyn geken. 

Dit bring ons weer by die implikasies wat in Plinius en Augustinus se 
verklarings vervat is. Kulturele en taalkundige romanisering is dus moontlik nie 
afgedwing voordat staatkundige romanisering kon plaasvind nie, maar is deur 
die voornemende Romeinse burgers nagestreef, deur die Romeinse owerheid 
verwelkom, en deur altwee partye as 'n praktiese wenslikheid gesien. Dit het 'n 
logiese, wedersydse veronderstelling eerder as 'n verpligting geword. Vandaar 
dat ook Horatius vee! later nog na die weerspannige en ruwe bergbewoners van 
noordelike Hispania as Cantabrum indoctum iugaferre nostra 11 kon verwys. 
Selfs om die Romeinse juk te dra, gewillig of onwillig, en op watter trap van 
onderlinge verhouding ookal, het minstens beskawing veronderstel. 

Dit is hier nie moontlik om 'n volledige projeksie dwarsdeur die latere 
geskiedenis van die Republiek en die Ryk te maak nie, maar die indruk bly sterk 
dat die toekenning van gedeeltelike of volle burgerregte berus het op 'n 
veronderstelling eerder as 'n vereiste van kulturele romanisering en dat ander 
oorwegings die bepalende faktor was. Gedurende die burgeroorloe is groot
skaalse toekennings aan vreemdelinge deur generaals gemaak om ondersteuning 
in die provinsies te kry. Die hele Sicilia en talle gemeenskappe elders , vera! in 
Gallia Narbonensis, het Latynse regte van Caesar ontvang, en die peregrini wat 
hy vir sy nuwe legioene gewerf het, het onmiddellik voor die voet die volle 
burgerreg ontvang.J2 Claudius se welbekende toekenning van die burgerregaan 
die drie stamme by Tridentum 13 is gedoen om ' n 'onwettige' situasie ten opsigte 
van handelstransaksies, kontrakte, boedels, besitregte, huwelike ensomeer reg 
te stel; maar die stamlede was natuurlik in elk geval reeds deeglik geromaniseer. 
Maar aan die einde van die 2de eeu het Septimius Severus selfs sekere Romeinse 
regte aan gemeenskappe in die Ooste toegeken wat glad nie eens op Romeinse 
politieke instellings gevestig was nie en in die opsig dus glad nie dieselfde mate 
van romanisering as die municipia van die Weste besit het nie. Hy het, nl. , die 
ius coloniae en die ius ltalicum aan hele stede en prinsdomme toegeken. Bv. 
met die anneksasie van die provinsie Mesopotamia het hy die titel colonia 
aan ou gevestigde gemeenskappe soos Nisibis gegee.l4 

II. Carmina, 11.6.2. 
12. Vide, bv., Scramuzza, V. M., The Emperur Claudius, Harvard University Press, 

1940, p. 134 et seqq . 
13. ILS, 206 (CIL, V.5050, Charlesworth, Docts., 4). 
14. Vide Kornemann, E. RE. s.v. colonia, kol. 552. 
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Om in die geval van individuele toekennings van die ctvttas tot enige 
gevolgtrekking in verband met enige taalbepaling te kom, moet twee hooffaktore 
in gedagte gehou word, nl. eerstens, die persone aan wie dit toegeken is en saam 
daarmee, die ampsbekleding waaraan die civitas gekoppel is en, tweedens-'n 
moeilik bepaalbare faktor-die tydsverloop van die staatkundige uitbreiding en 
die mate waarin kulturele romanisering daarmee tred gehou het. 

Romeinse burgerskap was natuurlik nooit heeltemal eksklusief nie, vera! nie 
nadat Rome die rol van stadstaat vir die van communis pat ria verruil het nie. 
Romulus self, se Tacitus en Cicero, het immers die voorbeeld gestel toe hy die 
wat kort vantevore nog sy vyande was, as sy mede-burgers verwelkom het.15 
Tog het die tradisionaliste baie eeue lank 'n remmende involoed op die toelating 
van nuwe burgers uitgeoefen en daar was die tyd waarna Tacitus gehunker het, 
toe Romeinse burgerskap 'n betreklik seldsame beloning vir deug en verdienste
likheid ten opsigte van die belange van Rome 16 was en op die byna 
onafskeidbare faktore van goeie afkoms en materiele vermoens berus het. Maar 
die toenemende vrygewigheid met burgerskaptoekennings wat in die Constitutio 
Antoniniana gekulmineer het, gepaard met die steeds sterker wordende 
ekumeniese proses in die antieke wereld, het nie aileen die besit van die burgerreg 
a! minder onderskeidend gemaak nie maar ook die definisie van 'Romein' 
meer en meer laat vervaag. Dis slegs die tydsverwydering wat ons eie tyd 
van die Romeinse era skei, wat 'n mate van homogeniteit aan Romeinse burgers 
verleen. In die formele, wetlike sin waar dit om die iura, die munera en die 
honores gaan, het dit sonder twyfel bestaan , maar om die Romein, oor 'n 
tydperk van eeue en oor baie werelddele versprei, in die menslike, die 
maatskaplike en die kulturele sin te definieer, kan beswaarlik gedoen word. Ons 
het 'n verstaanbare neiging om van 'Romeine' te praat wanneer ons daarmee 'n 
soort verpersoonliking van die Romeinse staatsgesag of kultuur, of afsonderlike 
komponente daarvan , in gedagte het. Maar dis nie moontlik om 'n prototipe 
van Romeine in die algemeen, d .w.s. die wat nie tot 'n bepaalde tydvak, of 
geografiese gebied, of maatskaplike of intellektuele peil beperk is nie, te vind 
nie . Die ietwat geYdealiseerde, outochtone Romein van die vroee en middei
Republiek was byvoorbeeld hoegenaamd nie vergelykbaar met die meestal 
eenvoudige provinsiale oudgediende van die Prinsipaat met sy verwerfde 
Romeinskap en sy gebrekkige Latyn nie. 

Daar was van tyd tot tyd teenkanting teen wat deur die Romeinse open bare 
mening as indringing deur wesentlike vreemdelinge in die instellings en 
voorregte van gebore Romeine beskou is . Die houding van die Senaatsklas voor 
die Bondgenote-Oorlog- daarmi natuurlik ook-is bekend . Caesar, se Sueto
nius, eadem licentia spreto patriae more .. . civitate donatos et quosdam e 

15. Tac., Ann .. Xl.24; Cic., Pro Balbo, XIII.31. 
16. Tac., Ann., 111.40. Romano civitas olim data cum id ranun nee nisi virtLIIi pretium 

essset. 

173 



semibarbaris Gallorum recepit in curiam. 17 Dis nie moontlik om hieruit te 
bepaal wat die half-beskaafdheid ingesluit het nie, maar die toelating tot die 
senaat sou beslis 'n kennis van Latyn veronderstel het-hoe anders sou hulle 
kon deelneem aan die verrigtings? Tog, al word 'n kennis van Latyn hier 
aanvaar, is dit duidelik dat blote taalbevoegdheid hier nie op sigself deur die 
Romeinse openbare mening as sinoniem met die beskawingspeil wat met 
Romeinwees geassosieer is, beskou is nie. Daarvoor het hulle nog meer verwag. 

Augustus het ook die groeiende getalle van burgers probeer stuit en wei op 
grond van sy besorgdheid oor die vertroebeling van die inheemse Romeinse 
volk deur die bloed van vreemdes en slawe.IB Claudius het hom ook die 
sarkasme van Seneca op die hals gehaal oor sy vermeende vrygewigheid met die 
Romeinse burgerskap aan al wat 'n Graecus, Gallus, Hispanus en Britannus 
was.19 Die wig is egter reeds teen die tyd ingeslaan en van die tydperk van 
Claudius af het die laaste fase in die snelle uitbreiding van die burgerskap begin. 
In die bekende debat in die senaat oor die toelating van vooraanstaande manne 
uit Gallia Comata tot die senaat, word die besit van burgerskap maar deur die 
teenstanders van die beoogde plan as 'n onafweerbare feit aan hulle gegun, maar 
word daar gepoog om die hoogste instellings en am pte van vreemde indringing 
te vrywaar.2° Claudius, soos ons weet, het egter sy antwoorde reg gehad. Hul 
voorsate het die voorbeeld gestel en, trouens, hulle was self eens uitlanders. Om 
eertydse vyande en vreemdelinge tot medeburgers te verwelkom, was geen 
nuwigheid nie.21 

Dit word dus duidelik dat daar 'n populere verset was teen die toelating van 
vreemdelinge tot die hoer binnekringe van Romeinse burgerskap op grand 
daarvan dat hulle nie aan aile voorvereistes wat as noodsaaklik beskou is, 
voldoen het nie. Maar dit gaan hier nie om hul vermoe om Latyn te gebruik nie. 
Die feit dat die kandidate afkomstig was uit Gallia Comata, wat lank reeds 
onder Romeinse invloed gestaan het, maak die taalkennis byna 'n vanself
sprekendheid. Dit het eerder gegaan om die vreemdsoortigheid van die persone, 
'n vreemdsoortigheid waarteen daar amptelik klaarblyklik geen beswaar was 
nie.22 

17. Suet., lui. Caes., LXXVI. Vide ook id . LXXX. 
18. Suet., Aug., XL. Daar is die skatting van Tenney Frank (in Race Mixture in the 

Roman Empire, The American Historical Review, XXI, Julie 1916, Nr.4, p.689 et seqq.) 
dat teen die einde van die lste eeu-begin 2de eeu 90% van die gewone stedelike 
plebejerbevolking vreemde, hoofsaaklik Griekse, bloed in bulle are gehad het. Frank se 
ontledings en gevolgtrekkings is sedertdien deur Mary Gordon en Westermann bevraag
teken, maar na my mening raak die kritiek eintlik net die graad van die verskynsel en van 
die invloed, nie die wese daarvan nie. Tacitus kla ook (Ann. X111.27) dat in sy tyd selfs die 
aristokrasie byna heeltemal van vreemde afkoms was. 

19. Apocolocyntosis, Ill. 
20. Tac., Ann., X1.23. 
21. ld ., XI.24. 
22. Hieruit is nie af te lei dat Claudius die civitas geringgeskat het nie. Dit was nie 'n 

status wat enigeen hom sommer kon toe-eien nie. Selfs die Romeinse naamgewing is jaloers 
bewaar-vide Suet., Claud., XXV: Peregrinae condicionis homines vetuit usurpare Romano 
nomina dumtaxat gentilicia. Civitatem Romanam usurpantes in campo Esquilino securi 
percussit. 
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Dit is dus nie onwaarskynlik nie dat, namate die tempo van toelating tot die 
burgerskap gedurende die eerste eeu toegeneem het,23 daar al minder geleent
heid, en daarby moontlik geneentheid, was om op al die hoedanighede en 
vaardighede van nuwe burgers te let. Derhalwe is dit ook denkbaar dat groot 
getalle van die nuwe burgers in verafgelee gebiede inderdaad al minder aan die 
tradisionele werklike of verwagte voorvereistes vir die burgerskap voldoen het. 
Heelwat mense het natuurlik ook oor 'n lang peri ode aan die burgerskap gekom 
as gevolg van onreelmatige praktyke of van nalatige optrede of onverant
woordelike houding van amptenare. Die beweerde misdrywe van Antonius in 
hierdie opsig is miskien nie tipies nie, maar toon aan dat die moontlikheid en 
gesindheid daarvoor wei bestaan het. Cicero beskuldig hom daarvan24 dat 
decreta fa/sa vendebat. regna, civitates, immunitates in aes accepta pecunia 
iubebat incidi. Nog meer pertinent is Antonius se wetgewing in verband met die 
samestelling van die howe. Hy het jurielede aangestel sonder inagneming van 
gehalte, agtergrond en kennis van die taal en gebruike van Rome. Sulke gevalle 
het nogtans die uitsondering gevorm. 

Twee voorvalle gedurende die regering van Claudius kan met die eerste 
oogopslag as ondersteuning aangevoer word vir die veronderstelling dat daar so 
'n taalbepaling was. Suetonius vermeld:25 Splendidum virum Graeciaeque 
provinciae principem, verum Latini sermonis ignarum, non modo albo iudicum 
erasit, sed in peregrinitatem redegit, en wat miskien daarmee saamhang: Nee 
quemquam nisi sua voce, utcumque quis posset, ac sine patrono rationem vitae 
passus est reddere. Dit is duidelik dat die keiser 'n inkongruensie gesien het in 'n 
situasie waar 'n Romeinse burger in 'n primere rol aan die verrigtings van 'n 
Romeinse hof deelneem sonder dat hy ook Latyn magtig was. Hy het ook nie 
noodwendig op volkome vlotheid aangedring nie maar slegs op die vermoe om 
self sander die gebruik van 'n tussenganger, Latyn te praat-hy behoort op stuk 
van sake tog sua voce te kon praat. Dan is daar die geval van die gesant uit Lycia 
in Dio Cassius vermeld wat, alhoewel hy 'n Romeinse burger was, nie op 'n 
vraag van Claudius, in Latyn, kon antwoord nie. Dit was nie behoorlik om 
Romein te wees en nie jou taal te verstaan nie, het die keiser hom toegevoeg.26 

In altwee hierdie gevalle het Claudius die persone hul burgerskap ontneem 
spesifiek op grand van hul gebrek aan kennis van Latyn. Romeinse burgerskap 
en, nog meer, die bekleding van 'n amp op grand van daardie burgerskap, 
sander 'n kennis van Latyn was dus sander twyfel vir Claudius onaanneemlik. 
Claudius is duidelik deur sterk beginsels gelei in sy burgerskapbeleid, wat hy 

23. Vide bv. Scramuzza, op. cit., pp. 135, 136 en verww. 22-26, p.278, vir die jaarlikse 
toevloei van burgers onder Augustus: twaalf tot vyftien, selfs vyftien tot twintig duisend per 
jaar is 'n konserwatiewe skatting; ook id. p. 140 en p. 142. 

24. Phil., V.4.5. Cf. ook Liv., XXXII, 2; XXXIV, 42; Plin., H.N., XXXIII, 33; Suet., 
Calig., 38, I. 

25. Claud., XVI. 
26. Cass. Dio, LX.I7. 
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ook konsekwent en streng toegepas het.27 Maar nou duik bier 'n gesigspunt op 
wat ook op geldigheid kan aanspraak maak. Hier was naamlik twee persone, 
vooraanstaandes albei, wat reeds Romeinse burgers was maar wat dit in die 
eerste plek geword bet sonder dat bulle Latyn geken bet of selfs hoef te geken 
bet. 'n Toelatingsvereiste ten opsigte van taalbevoegdheid het dus in hierdie 
gevalle duidelik nie bestaan nie. Dit is seker nie onmoontlik dat die burgerskap 
in die twee gevalle op onreelmatige wyse bekom is nie, maar gesien teen die baie 
duisende wat jaarliks die burgerskap ontvang het, stel dit darem haas 
onmoontlike eise aan die toevalligheid. 

Claudius se redelike motivering van sy optrede le ook ten grondslag van die 
hele taalsituasie, want, wat die taalkomponent van die Romeinse burgerskap 
betref, was daar eintlik een oorweging wat sterker as die ander gegeld het, nl. die 
praktiese. As die owerheid dan nie 'n kennis van die taal formeel vooraf vereis 
het nie, het die werklikheid van die burgerskap self so 'n vereiste gestel. Sander 
om Latyn te verstaan en gebruik kon die Romeinse burger eenvoudig nie sy 
burgerskap ten voile benut nie. 

Burgerskap het, byvoorbeeld, vir groot getalle mense die belofte van 
ampsbekleding ingehou. Diegene wat op grond van dienste gelewer, gepaard 
met hul afkoms, besittings en bevoegdheid, die burgerskap ontvang het, sou uit 
die aard van die saak voile benutting wou geniet. Dit bet beteken dat bulle tot 
die imperiale diens sou wou toetree, nie slegs omdat dit materiele voordele 
ingehou het nie maar ook groot prestige vir die ampsbekleer. 

Valerius Maximus-hy het in die tyd van Tiberi us geskryf-maak 'n stelling 
dat die vroeere amptenare-magistratus prisci-volhardend sorg gedra het ne 
Graecis umquam nisi Latine responsa darent.2B Ongelukkig is die verwysing 
vaag ten opsigte van die presiese tydperk of omstandighede waarop dit . 
betrekking bet en is dit boonop moontlik dat dit al te dogmaties is in die lig van 
die steeds gunstig veranderende amptelike houding teenoor die Griekse Ooste. 
Hy gee aan sy woorde die voorkoms van 'n beleidsverklaring wat egter nie deur 
die feite van die geskiedenis konsekwent gestaaf word nie. Die vinnige 
uitbreiding en die gesag van die Romeinse teenwoordigheid oral oor die wereld 
het die gebruik van Latyn in elk geval soveel meer vanselfsprekend gemaak 
en uitsonderings op die reel soveel opsigteliker. 'n Paar voorbeelde: 'n Romeinse 
magistratus moes namens die senaat en die volk of namens die keiser 
verklarings doen en onderhandelings onderneem en hy moes die Romeinse 

27. Vide Scramuzza, op. cit., p. 138 et seqq. Hy bespreek vier beginsels: I) Burgerskap 
is die konstitusionele prerogatief van die mense van Italie en dit word slegs by wyse van 
spesiale toegewing aan nie-ltaliese individue of gemeenskappe toegeken wanneer bulle die 
kulturele vlak van die Italiers bereik het. Hy voeg by: The use of the Latin language was 
the tangible evidence of their cultural rise. Enfranchisement without the fulfilment of this 
condition he regarded as fraudulent.' 2) Slegs diegene met die regte sedelike kwalifikasies 
kon die burgerskap ontyang. 3) Diens aan Rome is met die burgerskap beloon. 4) Die toe
kenning van die burgerskap moes nie 'n bron van inkomste vir die keiser wees nie. 

28. Val. Max., 11.2.2. 

176 



privaatreg en strafproses uitoefen. Decreta a praetoribus Latine interponi 
debent29 was die duidelik voorgeskrewe reel wat deurgaans gegeld het. Regs
pleging waarby Romeinse burgers betrokke was, is vanselfsprekend volgens die 
Romeinse reg in Romeinse howe beoefen. Sententiae van die voorsittende 
beampte is sonder uitsondering in Latyn gelewer totdat Honorius en Arcadius 
ook Grieks toegelaat het,30 en . die konserwatiewe gebondenheid van die 
Romeinse reg aan die verba legitima3 1 het 'n kennis van die taal vir sowel die 
prosedeerders as die regsbeamptes onontbeerlik gemaak. Claudius se drastiese 
optrede teenoor die jurielid wat in die opsig heeltemal tekort geskiet het, is dus 
verstaanbaar. Gedurende die Republikeinse tydperk tot in die 3de eeu n.C. kon 
'n Romeinse burger sy erfgenaam slegs aanwys in 'n testament wat in Latyn met 
die presiese formulebewoording opgestel is. 32 Gaius verklaar o.a.: Item, legata 
Graece scripta non valent, fideicommissa vera valent, en gaan dan voort om die 
presiese bewoording van die institutio heredis te gee.33 Uit die aard van die saak 
het die· grootskaalse toe kenning van die burgerskap aan aile vry Romeine deur 
die Constitutio Antoniniana so 'n bepaling bemoeilik en Alexander Severus het 
dat ook 'n verslapping ten opsigte van die institutio heredis toegelaat.J4 

Onder hierdie omstandighede is dit logies om te verwag dat daar, vera! in 
die hoer amptelike en sosiale kringe in die provinsies, 'n sterk korrelasie tussen 
die aanname van die Romeinse politieke instellings en van die Romeinse 
kultuur sou wees. In meer beskeie kringe-soos by die derduisende eenvoudige 
oud-legionarisse en hulpsoldate wat die burgerskap ontvang het, sou die 
korrelasie swakker gewees het. In die Weste het die kulturele oorwig van Rome 
minder toegewings aan die-vir hom-minderwaardige kulture en tale gemaak 
en was die korrelasie waarskynlik sterker en oor 'n breer bevolkingsvlak 
versprei. In die Ooste, daarenteen, is die blote bestaan van die talle amptelike 
tweetalige inskripsies bewys daarvan dat hierdie korrelasie nie so konsekwent 
was nie- hierdie mededelings is aan groot groepe gerig wat nie Latyn hoef te 
geken het nie. Uit ons bespreking wil dit dus blyk dat dit tog moontlik was dat 
die Romeinse burgerskap met geen of met 'n gebrekkige kennis van Latyn 
gepaard kon gaan. Dit was vera! denkbaar op 'n stadium toe die burgerskap te 
vinnig en te breed toegeken is en die politieke romanisering die kulturele te ver 
vooruitgeloop het. Om verder as dit te gaan, laat die bronne ons nie toe nie. 

29. Dig., XLII.l.48 (Tryphoninus). 
30. Cod. Just., VII.45.12. 
31. Vide Hahn, L., Zum Sprachenkampfim romischen Reich, Philologus, Supplement

band X, p. 696 en verw. 54 oor die verba legitima in die regsproses. 
32. Hadrianus het wei in 121 n.C. in die een geval wat bekend is, aan die voorsitter van 

die schola Epicurea te Athene verlof gegee Graece testari in die aanwysing van sy opvolger. 
Die versoek en die keiser se toegewing verskyn in ILS, 7784. 

33. lnst., 11.281 en 11.117. 
34. Vide Schulz, F., Classical Roman Law, Oxford, 1954, p .. 250, ook pp. 80, 81, vir sy 

opmerkings oor die uitwerking van die Constitutio Antoniniana op die verhouding tussen 
Romeinse burgerskap en die Romeinse privaatreg. Hy haal ook 'n opmerking aan van 
Thaumaturgus (middel 3de eeu n.C.) oor die moeilikheid wat die onderdane toe ondervind 
het om die Romeinse reg te lees vanwee die feit dat dit in Latyn was. 
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Maar dit sou heeltemal verkeerd wees om sodanige tekortkoming aan 'n 
algemene gebrek aan entoesiasme vir die burgerskap en die taal te wyt. 

Dit was 'n kon.sekwente verskynsel dat die hoer klasse, as gevolg van verskeie 
faktore, die eerste en geesdriftigste was met die aanname van die Romeinse 
gebruike en taaJ.35 Dit het egter hoegenaamd nie tot hulle beperk gebly nie. Dit 
is vera! duidelik by die groot getalle ontslane soldate van die Romeinse auxilia, 
en dan vera! in die oostelike provinsies. Ten spyte van die feit dat hierdie auxilia 
dikwels in nasionale eenhede gegroepeer is, het die sterk romaniserende en 
gelykmakende invloed van die leer onderlinge taalverskille help uitskakel. Na 
die oi:J.tslag van die hulpsoldate het hulle onder andere die civitas Romana 
ontvang en meesal na hul oorspronklike tuistes teruggekeer, waar hulle van wee 
hul nuutgewonne en gesogte status gewoonlik mense van aansien was. 
Natuurlik het hulle dikwels maar weer na die gebruike en taal van hul jeug 
teniggekeer maar daar was tog een manier waarop hulle hul nuwe Romeinse 
burgerskap kon bewys, nl. met die Latynse taal, ofskoon dit gewoonlik maar 
baie gebrekkig was. In teenstelling met die oostelike provinsies, was die 
taalkennis en romanisering elders deegliker en is dit ook vinniger opgedoen. 

Samevattend, dan, het die verbintenis van die Latynse taal met die Romeinse 
burgerskap veel meer behels as net 'n eenvoudige beleidsbepaling aan die een 
kant en 'n willose nakorning daarvan aan die ander. Die verruiling van 'n ou 
burgeridentiteit vir die nuwe Romeinse een is baie vergemaklik deur vera! een 
belangrike feit, nl., die swak nasionale definisie by die verowerde volksgroepe 
tesame met die gevolglike gebrek aan motivering om die eie inboorlingtaal te 
handhaaf en bewaar. Teen hierdie agtergrond was dit onvermydelik dat hierdie 
leemtes, d. w.s. die gebrekkige verbondenheidsbewussyn en die swak weer
standsvermoe van die inboorlingtale, deur die Romeinse burgerskap en die 
Latynse taal gevul sou word-aanvanklik miskien afsonderlik maar mettertyd, 
as gevolg van assosiasie, gesamentlik. As gevolg van die gedurige onderlinge 
werking van verskillende raakpunte tussen die twee elemente het hulle ook 
gesamentlik in momentum toegeneem en die een 'n teken van die ander geword. 

SUMMARY 

The problem under discussion is whether it was a formal requirement of the Roman 
authorities that persons acquiring Roman citizenship should be proficient in Latin. The 
fact or the degree of that proficiency is not disputed; only the motivation is considered. 

Statements by, for example, Augustine and Pliny and various panegyrists about 
Rome's self-imposed mission as civilizer and ruler in which the Latin language played an 
important role, are often idealistic and retrospective eulogies on an already existing 
situation. 

35. Die verskynsel dat die boer maatskaplike klasse ba1e geredelitcer 'n presuge-kultuur 
en -taal aanvaar en vir hulself toe-eien as die laer volksgroepe, was algemeen in die antieke 
wereld en kom ook nog in die moderne tyd in gewysigde vorm voor. Vide bv. Vildomec, V., 
Multilingualism, Leiden, 1963, vera! p. 43 et seqq. en Weinreich, U., Languages in contact, 
Den Haag, 1963. 
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The granting of citizen status to communities or groups of people, often on an extensive 
scale more or less simultaneously, cannot be reconciled with a general stipulation demanding 
language proficiency from individuals. Cultural and linguistic romanisation was probably 
not enforced before political romanisation could take place, but was striven after by 
prospective Roman citizens, was welcomed by the Roman authorities and seen as practically 
desirable by both parties-a logical, mutual understanding rather than an obligation. Often 
practical considerations quite distinct from linguistic ones underlay the granting of 
citizenship status on a large scale. 

As far as viritim grants are concerned, it must be borne in mind that (rom the very first 
years of Rome, Roman citizenship was never fundamentally exclusive, despite strong efforts 
by some to make it appear so. It is also important to remember that as the Roman world grew 
in size and the longer it existed, the more heterogeneous became what is comprehensively 
called a 'Roman'. Objections from conservative quarters to admissions of new citizens from 
time to time did not seem to include a reference to language proficiency. Also, the rate at 
which new citizens were accepted during the 1st century A.D., probably greatly reduced the 
opportunity and even the inclination to investigate their attributes and skills. Political 
romanisation simply began to outpace cultural romanisation. 

However, other considerations apart, the fact is that without such language proficiency, 
Roman citizenship could not be fully utilised. To very many new citizens Roman citizenship 
held the promise of official and social advancement for which the use of Latin was 
indispensable. In any case, the rapid extension and overriding authority of the Roman 
presence over the world, supported by a traditional if not entirely consistent application of a 
'Latin only' policy in official and, particularly, legal matters, made the use of Latin so much 
the more obvious and exceptions to the rule so much the more noticeable. There is the logical 
consequence that in the higher official and social circles in the provinces there would be a 
strong correlation between acceptance of Roman political institutions on the one hand and 
Roman culture on the other. Towards the other end of the social scale that correlation would, 
however, become progressively weaker. This correlation would also be differently reflected 
in the western and eastern halves of the Empire because of the great difference between the 
cultural composition and tradition of the two areas. In the East communication between 
conqueror and conquered was facilitated by the already firmly established presence of the 
alter senna-Greek; in the West the Romans and their language encountered weakly defined 
and poorly motivated political, cultural and linguistic resistance. 

Finally, then, the association of the Latin language with the Roman citizenship comprised 
much more than merely a policy on the one hand and a more or less spiritless acceptance of it 
on the other. Numerous and varied points of contact contributed to a constant mutual 
interaction between the elements of citizenship and language which occurred with increasing 
intensity so that eventually the one became a sign of the other. 
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