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OPSOMMING

Die studie kan tipeer word as 'n verkennende beskrywende 
gevalle studie van die twee vernaamste Blanke 
politieke partye (die Nasionale Party van 
Suidwes-Afrika en die Republikeinse Party van 
Suidwes-Afrika/Namibie) in Suidwes-Afrika/Namibie.
Die proefskrif bestaan uit vyf hoofstukke, te wete 
teoretiese perspektiewe ten einde die lesers te 
orienteer ten opsigte van die bepaalde probleemstelling 
wat die studie onderle; 'n relevante
agtergrondsperspektief, waarin die geskiedkundige 
agtergrond van die partye kortliks geskets word; die 
organisasie en -struktuur van die partye, met die oog 
op die klassif isering daarvan in terme van hul'le 
organisatoriese kenmerke; ’n beskrywende ontleding van 
die partydinamika, waarin die graad van ooreenkoms en 
verskil in die besluitnemingsprosesse en politieke 
kommunikasie-funksies van die betrokke partye ondermeer 
ondersoek word; en 'n waardebepaling, waarin die 
basiese gevolgtrekkings waartoe daar in hierdie studie 
gekom is, kortliks saamgevat word.



SUMMARY

This study can be typified as an exploratory 
descriptive case study of the two most prominent White 
political parties (the National Party of South West 
Africa and the Republican Party of South West 
Africa/Namibia) in South West Africa/Namibia.
The thesis consists of five chapters, namely 
theoretical perspectives in order to orientate the 
readers regarding the specific problematics dealt with 
in the study; a relevant "background perspective, in 
which the historical background of the parties is 
outlined; the organisation and -structure of the 
parties, in order to classify them in terms of their 
organisational characteristics; a descriptive analysis 
of the parties' dynamics, in which the degree of 
similarity and difference in the decision making 
processes and political communication functions of the 
relevant parties is being examined inter alia; and an 
evaluation, in which the major conclusions reached in 
this study are briefly stated.
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INLEIDING

Verskeie akademiese oorwegings het ray genoop om die 
besondere studie te onderneem.
Een van die belangrikste motiverings vir hierdie 
navorsing, was vir my dat sodanige studie 'n sinvolle 
bydrae tot die kennisveld oor Suidwes-Afrika/Namibie 
sal kan lewer, veral gesien teen die agtergrond dat 
daar weinig of feitlik geen navorsing in die verlede 
gedoen is oor veral die dinamika van beide die 
Nasionale Party van Suidwes-Afrika en die Republikeinse 
Party van Suidwes-Afrika/Namibie nie. Die feit dat 
noodsaaklike navorsing oor sulke aangeleenthede 
ontbreek, verleen dus reeds aan die studie ’n de novo 
regverdiging.
Die aktualiteit van die studie word verder verhoog 
wanneer in aanmerking geneem word dat die meeste 
persone wyt met partystigting en -bestuur van die 
betrokke politieke partye te make gehad het, nog lewe, 
en daar gevolglik geselekteerde onderhoude by wyse van 
'n gepaste onderhoudskedule (Aanhangsel A) met sodanige 
persone gevoer kon word.
Die proses van politieke oorgang wat in die Gebied aan 
die gang is ten tye van die navorsing, sowel as die rol 
van politieke partye in die proses, bring mee dat die 
studie met vrug aangewend sal kan word vir toekomstige 
navorsingsdoeleindes, veral in die konteks van Suidwes- 
Afrika/Namibie .
Die proefskrif bestaan uit die volgende vyf^hoofstukke:

I TEORETIESE/.



x teoretiese perspektiewe

Die Teoretiese Perspektiewe het ten doel om die lesers 
te orienteer ten opsigte van die bepaalde 
probleemstelling wat die studie onderle. Die hoofstuk 
bestaan dus uit die bepaalde probleemstelling, 
konseptualisering van "politieke partye, belangegroepe 
of -organisasies" ensovoorts, en die klassifikasie van 
politieke partye.

II AGTERGRONDSPERSPEKTIEF

'n Agtergrondsperspektief word aan die studie verleen 
ten einde die geskiedkundige agtergrond van die 
Nasionale Party van Suidwes-Afrika, sowel as die van 
die Republikeinse Party van Suidwes-Afrika/Namibie, 
relevant te maak tot die res van die navorsing.
Aspekte wat kortliks in hierdie hoofstuk uitgelig word, 
is naamlik die geskiedkundige fases in Blanke 
partypolitieke ontwikkeling tot 1948, en die ontstaan 
en ontwikkeling van beide die Nasionale Party van 
Suidwes-Afrika en die Republikeinse Party van 
Suidwes-Afrika/Namibie.

III BESKRYWENDE___ ONTLEDING VAN_PARTY-ORGAfrUSASIE__ EN
-STRUKTUUR '

Die derde hoofstuk van die proefskrif bevat 'n
bespreking van die twee vernaamste Blanke
politieke partye in Suidwes-Afrika/Namibie se party-

organisatoriese/....



iii

organisatoriese en strukturele kenmerke. Die nominasie 
en seleksie van partykandidate, 'n beskrywing van die 
konsep "nominasie" en die belangrikheid van 
laasgenoemde, die verskillende metodes waarvolgens 
partykandidate genomineer word, en die werkwyses van 
die Nasionale Party van Suidwes-Afrika sowel as die van 
die Republikeinse Party van Suidwes-Afrika/Namibie vir 
die nominasie van partykandidate is verdere belangrike 
aspekte wat in hierdie hoofstuk bespreek word.

IV BESKRYWENDE ONTLEDING VAN PARTYDINAMIKA

In hierdie hoofstuk word daar verder aandag gegee aan 
die formele (organisatoriese of konstitusionele) 
dinamika van die Nasionale Party van Suidwes-Afrika en 
die van die Republikeinse Party van Suidwes-Afrika/ 
Namibie, maar veral die informele dinamika (handeling 
en aksie) van hierdie twee politieke partye word met 
die beskikbare feitekennis aan indringende ontleding, 
evaluasie en beskrywing onderwerp.
Die basis van beskrywing in hierdie hoofstuk vind dus 
plaas in terme van bepaalde kriteria en kategoriee, 
soos besluitneming, die verskaffing van inligting en 
die maak van reklame, en skakeling met belangegroepe. 
Hierdie deel van die studie is dus hoofsaaklik 'n 
beskrywende ontleding van beskikbare data uit Veral 
partykonstitusies, kongresagendas en -notules, ander 
geskrewe dokumentasie van Cen koerantberigte oor) die 
twee relevante politieke partye, wat aangevul word met 
’n onderhoudskedule waarvan die struktuur bepaal is deur 
die aard van die probleemstelling.

V WAARDEBEPALING/.



v WAARDEBEPALING

Die Waardebepaling vorm die laaste deel van die 
proefskrif. Dit is 'n samevatting van, en bevat 
gevolgtrekkings oor, die voorafgaande analise in veral 
Hoofstukke III en IV. Die lesers sal vind dat daar in 
hierdie hoofstuk 'n bepaalde kontinulteit Le tussen die 
teoretiese perspektiewe en die res van die navorsing. 
Hierdie sistematiese integrasie van die teoretiese 
perspektiewe met die res van die navorsing, dien as ’n 
meganisme om bepaalde data te orden en 'n logiese 
interne samehang tussen sekere komponente van 
beskikbare materiaal oor die Nasionale Party van 
Suidwes-Afrika en die Republikeinse Party van 
Suidwes-Afrika/Namibie aan te toon. Die teoretiese 
perspektiewe word dus in hierdie hoofstuk aangewend om 
verbandhoudende kompleksiteite wat in al die 
voorafgaande hoofstukke van die navorsing aangetref 
word, sistematies te vereenvoudig.



HOOFSTUK I 

TEORETIESE PERSPEKTIEWE 

1 • PROBLEEMSTELLING
Die vernaamste probleemareas wat hierdie navorsing
onderle, behels eerstens die mate van ooreenkoms en
verskil in die twee vernaamste Blanke politieke partye in
Suidwes-Afrika/Namibie, te wete die: Nasionale Party van
Suidwes-Afrika (NPSWA) en die Republikeinse Party van
Suidwes-Afrika/Namibie (RP). Die verantwoordelike
partyregeringsmodel met verantwoordelike partye maak
voorsiening vir meerderheidsregering, effektiewe en bindende
besluite en partye wat voile verantwoordelikheid aanvaar vir
die formulering van openbare beleid en vir die uitoefening
van alle regeringsfunksies. Dit geskied teenoor die
meerderheid van kiesers wat die partye by die stembus
ondersteun het (meerderheidsmandaat). Die sukses van die
verantwoordelike partyregeringsmodel word tot *n groot mate
bepaal deur die aanwesigheid van bepaalde organisatoriese en
strukturele kenmerke en werkwyses van verantwoordelike
politieke partye. Verder word bepaalde aspekte in die
parcydinamika van genoemde twee partye ontleed.
Laasgenoemde analise behels aspekte wat betrekking het op
die sogenaamde ’’interne demokrasie ' 1 van die partye, soos
ondermeer besluitneming, die verskaffing van inligting, [die

(1 )maak van] reklame, en skakeling met belang^groepe. 
Genoemde aspekte, tesame met die party-organ’isasie en- 
struktuur is belangrik vir die klassifisering van hierdie 
twee politieke partye.
Die teoretiese perspektiewe wat hierdie studie onderle word 
nie volledig ontleed nie, maar word eerder aangewend 
as 'n meganisme om bepaalde data ten opsigte van genoemde 
twee politieke partye te orden. Gevolglik dien die 
teoretiese perspektiewe slegs om die studie in die geheel

heuristies/....
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heuristies te orden, en nie om op omvattende wyse die poli
tieke dinamika wat in die besondere partye aanweaig is, te 
verklaar nie. Beskrywing is -n integrale en legitieme deel. 
van. wetenskapsbeoefening en gaan verklaring en teoriekon-
3truksie vooraf. Haarsonder is die sistematisering van ma-

(2)teriaal nie moontlik nie. '
Gevolglik word daar aan die hand van die teoretiese
perspektiewe 'n tipologie ontwikkel wat in veral die
evaluerende gedeeltes van die studie sistematies met die res 
van die navorsing gelntegreer word.

2. KONSEPTUALISERING

Normaalweg heg politikoloe bepaalde betekenis aan die konsep 
"politieke party", wat dit dan 0 0k onderskei van ander 
verbandhoudende konsepte soos byvoorbeeld belangegroepe of 
-organisasies in ’n gemeenskap of samelewing.
'n Belangegroep of belange-organisasie kan vir die doeleindes
van hierdie studie omskryf word as 'n min of meer
gestruktureerde versameling van indiwidue wat doelbewus

(3)probeer om hulle belange te beskerm of te bevorder. In
hierdie konteks impliseer die idee van "struktuur" dat daar
'n mate van bewuste interaksie tussen die indiwidue moet 
wees, en dat hierdie interaksie reelmatig moet wees. 'n 
Toevallige versameling mense wat nie bewustelik "saamwerk" 
nie, konstitueer dus nie 'n belangegroep nie. Volgens 
Maclver is "belange” die objekte waarop houdings gerig is, 
en hierdie objekte is tipies die aktiwiteite van 'n regering 
of meer algemeen, openbare beleid.^^
’n Georganiseerde belangegroep (of belange-organisasie) se 
struktuur neem die kenmerke van ,,'rv organisasie aan. 
"Organisasies" kan omskryf word as formasies wat doelbewus 
gekonstrueer word om bepaalde doelstellings na te streef; 
wat gekenmerk word deur funksionele verdeling van arbeid; 
wat oor mags- en beheerhierargie beskik; en wat oor 
gemstitusionaliseerde kommunikasiekanale en prosedures 
beskik vir die vervanging van personeel/^
Wat georganiseerde belangegroepe betref, is politieke partye

waarskynlik/....
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waarskynlik die mees sigbare en dikwels die belangrikste 
instrumente van politieke mededinging en konflik. Hoewel 
die begrip "politieke party" waarskynlik intuitief verstaan 
word deur die meeste waarnemers van politieke verskynsels, 
is dit moeilik om 'n presiese en algemeen aanvaarbare 
definisie te verkry. As algemene vertrekpunt kan gestel 
word dat 'n politieke party 'n besondere tipe 

w belange-organisasie is. Partye het al die eienskappe van 
belange-organisasies. 'n Belangrike kenmerk van beide 
belange-organisasies en partye, is dat hulle probeer om 
regeringsbeleid te beinvloed. Waar belange- organisasies 
egter in die algemeen slegs probeer om regeringsbeleid te 
beinvloed, beoog politieke partye gewoonlik om alleen of in 
koalisie met ander partye, beheer oor die regering te 
verkry. Partye wil dus nie^g^t beleid beinvloed nie, maar 
wil dit uiteindelik bepaal.
In hierdie studie onstaan die vraag of die twee vernaamste 
Blanke politieke partye in Suidwes-Afrika/ Namibie voldoen 
aan die vereistes wat ndrmaalweg deur politikoloe aan die 
konsep "politieke party" gestel word.
In die vakliteratuur bestaan daar verskeie pogings om die 
konsep "politieke party" te omskryf.
Benjamin Constant het reeds so vroeg as 1816 'n politieke 
party gedefinieer as "’n groep mense met dieselfde politieke

eenvoudiger terme omskryf as "georganiseerde >mening,’)

Ranney en Kendall omskryf politieke partye as "outonome
groepe wat nominasies maak en in verkiesings wedywer, in die
hoop om uiteindelik beheer oor die administrasie en van die

(10)regering te verkry."
Politieke partye kan ook op funksionele wyse gedefinieer 
word. So byvoorbeeld omskryf Macrid^s politieke partye as

"assosiasies/....

(7)doelstellings".
'n Ander denker, Disraeli, het weer politieke

£ ■*politieke partye gewoon tipeer as "groepe met
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"assosiasies wat die bevolking aktiveer en mobiliseer,
belange verteenwoordig, voorsiening maak vir ooreenkomste
cussen verskillende sienswyses en die ware leiers word.
Insgelyks omskryf Duverger ’n politieke party soos volg: '"n
Party .... is ’n samestelling van gemeenskappe, 'n vereniging
van klein groepies oor die hele land wat verbind word deur

(12)samewerkende instellings."
Die werke van Samuel Eldersveld verwys na politieke partye
wat in die pluralistiese politieke kultuur van die Verenigde
State van Amerika opereer. Eldersveld se pluralistiese
konseptualisering sien 'n politieke party as "’n sosiale
groep j 'n sisteem van betekenisvolle en gemodeleerde
aktiwiteite binne die groter gemeenskap of samelewing".
Die politieke party bestaan [gevolglik] uit 'n groep
individue wat elk 'n bepaalde rol vervul en as mede-akteurs,
binne 'n afgebakende en identif iseerbare sosiale eenheid
optree. Hierdie akteurs artikuleer doelwitte, take word aan
en vir hulle toegewys, en kommunikasiekanale word deur hulle
gevolg. Die politieke party is gevolglik M,n enkele sosiale
organisme". Maar die politieke party is ook 'n politieke

(14)instelling- 'n "politieke sisteem in die kleine,"
Volgens Giovanni Sartori moet die konsep politieke party op 
so 'n wyse omskryf word, dat dit duidelik van ander 
konsepte onderskei kan word. So byvoorbeeld moet die 
omskrywing van die politieke party, nie-partye soos belange-
en drukgroepe, of selfs militere of godsdienstige

(15) ^organisasies insluit. Sartori definieer dan die
politieke party as "enige politieke groep wat aan amptel ike
verkiesings deelneem, en wat in staat is om deur middel van
verkiesings (hetsy vrye of nie-vrye verkiesings) kandidate
vir openbare optrede aan te wys."

3 . KLASSIFIKASIE___ VAN___ POL IT I EKE___ P ARTY E___ (KADER-____EN
MASSAPARTYE)

'n Verdere aspek wat in die vergelykende oncleding 
van die twee vernaamste Blanke politieke partye in

Suidwes/....
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Suidwes-Afrika/Namibie ter sake is, is of hierdie twee 
partye albei as dieselfde soort politieke party 
geklassifiseer kan word.
Normaalweg word daar in demokratiese sisteme tussen 
twee soorte politieke partye onderskei. Maurice
Duverger noem hierdie twee soorte politieke partye,

(17 )kader- ("cadre") en inassa- ("mass") partye. J Die 
verskille tussen hierdie twee soorte politieke partye 
is volgens hom nie gelee in die groottes van die partye 
nie, maar wel in die strukture daarvan.
By kaderpartye bestaan daar nie ‘n formele affiliasie 
tussen die kiesers en die party nie, in teenstelling 
met massapartye wat daarna streef om groot getalle 
kiesers as lede van die party te registreer.
Lidmaatskap van kaderpartye is informeel en daar is/t O\
geen spesifieke verpligtinge vir die ondersteuners ̂ J 

nie, terwyl die lede van massapartye hulself ten nouste 
met die party identifiseer en lojaliteit daaraan 
betoon. Lede van massapartye is ten nouste bewus van 
die partyprogram en -beginsels en steun ook die party 
finansieel, terwyl kaderpartye daarna streef om mense 
wat oor [groot] rykdom beskik, te werf.f Lede van 
kaderpartye se finansiele verpligtinge teenoor die 
party is tot donasies beperk. Die kaderparty is in 
werklikheid 'n selfgekeurde party-elite wat alle 
besluite neem, fondse insamel, kandidate aanwys, die 
partyprogram formuleer en partytaktiek ̂ beplan. Daar 
bestaan ’n duidelike onderskeid tussen die kaderparty en 
die kieserskorps, en daar is geen vaste stelsel 
waarvolgens die kiesers as lede van die party 
registreer of gereelde finansiele bydraes in die vorm 
van lidmaatskapsgelde aan die party lewer nie.
Die partylidmaatskap by massapartye vereis nie veel 
meer nie, as die voltooiing van 'n vorm, 'n handtekening, 
'n paar rand Lidmaatskapsgeld en 'n periodieke

demonstrasie/....
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demonstrasie van belangstelling in die party. Anders 
as in die geval van kaderpartye, strek die aktiwiteite 
van massapartye heelwat verder as verkiesings. Die 
organisasie van die massaparty geskied gewoonlik aan 
die hand van 'n duidelik omskrewe konstitusie (grondwet) 
en reglemente, en is ook verder ontwikkel en 
geartikuleer as die organisasie van die kaderparty. t

Lidmaatskap van massapartye is dus, beide simbolies en 
substantief, van groter belang as wat dit in die geval 
van kaderpartye is.
Massapartye is ook meer gesentraliseer en hegter 
gelntegreer wat partystruktuur in die algemeen betref, 
as kaderpartye wat in werklikheid gedesentraliseerde en 
swak geintegreerde partye is. Kaderpartye is gewoonlik 
relatief pragmaties in hulle benadering teenoor 
politieke praktyk, en die partyprogram van 'n kaderparty 
beskik gewoonlik oor 'n lae ideologiese inhoud. Die 
partyprogramme van massapartye bevat weer 'n sterk 
ideologiese verbintenis.
Sorauf vergelyk aspekte van Amerikaanse politieke 
partye met party-organisasies in ander demokratiese 
lande en verwys deurgaans na die ontleding van Duverger 
se kader- en massapartye. 1 Amerikaanse partye toon 
vir Sorauf kenmerke van Duverger se kaderpartytipe.
Die organisasie of masjinerie is in die hande van ’n 
relatief klein aantal leiers en aktiviste wat die 
party-organisasie voortsit, namens die party besluite 
neem, kandidate aanwys en die partytaktiek bepaal. Dit 
word alles gedoen ten behoewe van groot-getalle kiesers 
wat die partye tydens verkiesings steun. Waar 
massapartye met massalidmaatskap in voortdurende 
massabeweging is, is die Amerikaanse kaderpartye 
tydeliker, ’n pragmatiese koalisie van belangegroepe en 
mense wat tydelik saamgebring word om 'n bepaalde 
verkiesing te wen. Amerikaanse party-organisasies is

volgens/....
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volgens Sorauf dus kadertipe organisasies wat 
uitdrukking gee aan die behoefte van partye wat daarop 
ingestel is om verkiesings te wen. Hulle is primer 
gerig tot die steun van die meerderhede kieserskorps om 
oorwinnings te behaal, en ideologiese partyplatforms is 
hier feitlik totaal afwesig.
Sorauf verskaf dan die volgende ontleding, op 'n 
vergelykende grondslag, van kader- en
massalidmaatskapsparty-organisasies:

Massalidmaatskap/.
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Massalidmaatskap I Kader |

j Lede Gelntegreerde, 
lede wat
lidmaatskapgelde
betaal

| Gewoonlik min, | 
| betaal nie | 
j gereeld | 
j lidmaatskapgelde[ 
1 nie |

I Aktiwiteite Ideologies en 
opvoedkundig, 
maar ook 
verkiesingswerk

[ Hoofsaaklik ver-| 
[ kiesingsaktiwi- | 
| teite, feitlik | 
j geen ideologiese| 
I partyplatforms |

| Organisa- 
| toriese 
| kontinulteit

Deurlopend I Episodies, | 
I hoofsaaklik j 
t aktief tydens J 
| verkiesings |

I Leierskap Permanente 
burokrasie en 
voltydse leiers

| 'n Paar voltydse | 
| leiers en | 
I w.eJrkers |

| Lokus van mag Gewoonlik in die 
party-organisasie

| Baie keer in die| 
[ regering |

Die/.
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Ingevolge Sorauf en Duverger se beskrywings, kan daar 
dus op verskillende wyses tussen kader - en massa
partye onderskei word:

3.1 VERSK.ILLE IN OORSPRONG

Kaderpartye is geneig om intern tot stand te kom terwyl 
massapartye meestal ekstern gestig word.

3.2 LIDMAATSKAPSVERSKILLE

In die geval van kaderpartye is lidmaatskap informeel, 
betrek nie spesifieke verbintenisse nie, is algemeen 
kwalitatief (kaderpartye is daarop ingestel om welaf 
lede te werf ) 5 en lede se finansiele verpligtinge 
teenoor die party is tot donasies beperk (wat gewoonlik 
kort voor verkiesings aangevra word).
In die geval van massapartye is daar " . . . . 'n formele 
party-organisasie (-majinerie) wat voorsiening maak vir 
die registrasie van lede by wyse van die ondertekening 
van 'n skriftelike onderneming en die betaling van 'n 
jaarlikse lidmaatskapsfooi." Gevolglik is
massapartylidmaatskap beide simbolies en in wese veel 
meer belangrik as lidmaatskap by kaderpartye.^

3 . 3 ORGANISATORIESE VERSKILLE

Kaderpartye is gedesentraliseerd en swak gelntegreerd, 
terwyl massapartye gesentraliseerd en hoogs 
gelntegreerd is.

3.4 IDEOLOGIESE/.
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3.4 IDEOLOGIESE VERSKILLE

Kaderpartye is in die algemeen relatief pragmaties in 
hul verhouding tot die regering en beskik oor lae 
ideologiese platforms, in teenstelling met massapartye 
wat gewoonlik oor ’n sterk ideologiese verbintenis 
beskik/22 ^
Politieke partye kan ook ingedeel word in belangepartye 
("parties of interest") en beginselpartye ("parties of 
principle"). Die sogenaamde belangepartye poog
gewoonlik om die grootste mate van verkiesingsteun te 
werf en pas hulle beleid pragmaties aan om soveel as 
moontlik belangegroepe in die kieserskorps te betrek. 
Beginselpartye daarenteen, is meer programgebonde en is 
gevolglik minder buigsaam in hulle
verkiesingsveldtogte, maar meer doelgerig in hul 
pogings om te organiseer en die openbare mening te 
beinvloed.

Die toepasbaarheid en relevansie van bogenoemde 
eksponente se klassifikasie van politieke partye, word 
na die analise van die party-organisasies en 
-strukture, en van bepaalde aspekte in die 
partydinamika van die onderhewige partye, grondig in 
die evaluerende gedeeltes van die studie ontleed.
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Press, 1969, p. xii.
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HOOFSTUK II 

AGTERGRONDSPERSPEKTIEF

1. GESKIEDKUNDIGE FASES IN BLANKE PARTYPOLITIEKE 
QNTWIKKET..ING TOT I948TIT

Die Blanke partypolitieke geskiedenis van Suidwes- 
Af rika/Namibie is duidelik af te baken in verskillende 
fases al na gelang die land konstitusioneel ontwikkel
ho- c2}heu .

VoLgens Joubert het die Blankes van Suidwes-Afrika/
Namibie hulle reeds sedert 1915 op die politieke
terrein begeef en by wyse van "partypolitieke
groepsvorming uiting en rigting probeer gee aan hul

(3)gevoelens en wense."

1 .1 DIE EERSTE FASE (1915 - 1924)

Die eerste fase in Suidwes-Afrika/Namibie se Blanke 
partypolitieke ontwikkeling het geduur vanaf 1915 tot 
1924 toe die Blankes nog geen direkte politieke 
seggenskap in die administrasie van die land gehad het 
nie.
Na 1920 is indirekte verteenwoordiging by wy&e van 'n 
benoemde Adviserende Raad deur die' Admi'fiistrateur aan 
die Blankes in die Gebied v e r l e e n i H i e r d i e  
indirekte verteenwoordiging sou die grondslag vorm vir 
die latere onvermydelike partypolitieke verdeling wat 
daar onder die Blankes sou bestaan, want reeds 
gedurende hierdie periode het dit duidelik geword dat 
die twee belangrikste seksies onder die Blankes, 
naamlik die Duitse- en die Unieseksie,  ̂ weens hulle

verski1le/... .



vir die algemene verkiesing van 1980, is dieselfde 
tendens tydens hierdie verkiesings ondervind. Die 
uitslae was soos volg:

KIESAFDELING GR00TF0NTEIN(99}

C.J. Liebenberg (NPSWA): 875 stemme

H.J. Ernst (RP): 350 stemme

D.J. Harmse (Herstigte Nasionale Party)
: 217 stemme

Nasionale Party-meerderheid: 525 stemme

Persentasie gestem:43,4%

KIESAFDELING PIONIERSPARK(WINDHOEK)(100}

V.J. Verster (NPSWA): 1 272 stemme

C.J. Botha (RP): 982 stemme

W.J. Krugel (Herstigte Nasionale Party)
: 88 stemme

Nasionale Party—meerderheid: 290 stemme

Persentasie gestem: 47,7/o

KIESAFDELING WINDHOEK WES(101}

F-L. van Zijl (NPSWA): 1 141 stemme

S .F. Malan/....

- 30 -
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S.F. Malan (RP): 556 stemme

S.J. Becker (Herstigte Nasionale Party)
: 326 stemme

Nasionale Party-meerderheid: 585 stemme

Persentasie gestem: 467c

4. SAMEVATTING

- 1946 is altesaam veertien 
en -parapolitieke bewegings in 

gevorm, met die inkorporasie-, 
die taalkwessie as basiese 
Die meeste Blankes het die 
van die Gebied beskou as 'n 
Suid-Afrikaanse politiek.

Gedurende die periode 1915 
Blanke politieke partye 
Suidwes-Afrika/Namibie 
naturalisasie- en 
skeid ingskurwes. 
binnelandse politiek 
verlengstuk van Blanke 
Die mate van gewildheid 
gereflekteer in die 
beleidsprogramme van die 
feit dat die Blankes 
Suid-Afrikaanse Parlement 
1977.
Tesame met Suid-Afrika 
mandaa tooreenkoms 
deelname deur die 
besluitnemingsproses
Politiek 
Blanke 
Hierdie 
^is-a-vis 
toeneem 
»» • organisatoriese 
Blankes in 
Blankes in 
ir>ternasionale 
Namibie nie 
dekolonisasie

van hierdie siening is ook 
party-formasie en die 

VNSWP en die NPSWA, en die 
verteenwoordiging in die 
gehad het vanaf 1949 tot

die 
ieke 
rale 
die 
die

koste 
laat 
van 
die 
die 

het die 
Suidwes-Afrika/ 

aspekte van 
maar in die 
besonder/....

se regsiening van 
en die vraagstuk van polit 

Swart- en Bruinmense aan die sent 
in Suidwes-Afrika/Namibie, het 

van inkorporasie verskeie komplikasies vir 
politiek in Suidwes-Afrika/Namibie ingehou. 
politiek het Suid—Afrika se simboliese 

die Blankes in Suidwes-Afrika/Namibie 
veral omrede dit gelei het tot n persepsie 

skakeling" tussen die belange van
Suidwes-Afrika/Namibie cn die van
Suid-Afrika. Vir Suid-Afrika

konf1 ik-situasie oor 
slegs sentreer rondom die 
en onafhanklikheid nie,
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besonder ook rondom Suid-Afrika se eie legitieme 
belange. Die gevolg was dat nie alleen Suid-Afrika se 
politieke koste verhoog is nie, maar ook dat die 
s trukturele afhanklikheid tussen die Republiek en 
Suidwes-Afrika/Namibie voortdurend toegeneem het. So 
byvoorbeeld, het Suid-Afrika se totale belegging in 
Suidwes-Afrika/Namibie teen 1981 reeds R4 000 miljoen 
beloop, wat nie eens die verdedigingsbegroting insluit 
nie. Die koste van Suid-Afrika se militere operasies 
en -teenwoordigheid het toegeneem van ongeveer R90 
miljoen in 1972 (toe die Suid-Af rikaanse Weermag vir 
die eerste keer betrokke geraak het in die militere 
stryd teen SWAPO) tot ongeveer R650 miljoen teen 1981. 
Uit 'n totale begroting van R800 miljoen in die 
finansiele jaar 1981/82, is slegs R500 miljoen uit 
plaaslike bronne geput, terwyl R80 miljoen direk van 
die Suid-Afrikaanse belastingbetaler afkomstig is. 
Suid-Afrika het ook R134 miljoen vir die ontwikkeling 
en handhawing van die Suidwes-Afrika Gebiedsmag ̂ -02) 
voorsien, en waarborg jaarliks aanvullende
investeringskapitaal ten bedrae van nagenoeg R120
., . (103) &miljoen.

Suid-Afrika se politiek van inkorporasie het 
Suidwes-Afrika/Namibie ook in 'n hoe mate met 'n 
buitelands-beheerde sentrale burokrasie nagelaat. ̂ ■’•04 ) 
In die proses om die fisiese infrastruktuur van 
Suidwes-Afrika/Namibie te ontwikkel met die doel om die 
Republiek se beheer oor die Gebied te versterk, het 
Suid-Afrika in 'n hoe mate gefaal om genoegsame aandag 
aan die mensepotensiaal in Suidwes-Afrika/Namibie te 
skenk.



ENDNOTAS

Sedert 1948 is die Blanke politiek in Suidwes- 
Afrika/Namibie oorheers deur die NPSWA, tot die 
skeuring in die Party op 27 September 1977.

Joubert, P.S., Party politieke Groepering in 
Suidwes-Afrika sedert 1915, Ongepubliseerde M.A. 
Skripsie, Universiteit van Bloemfontein, November 
1959, pp. 229 - 231. Sien ook Pretorius, J.W.F.,
Die Staatkundige Ontwikkeling van_Suidwes-Afrika
met besondere Aandag aan die Invloed van die 
Bevolkingsgroepe in die Verband, Ongepubliseerde 
M.A. Skripsie, Universiteit van die 
Oranje-Vrystaat, November 1959, pp. 66 - 68, en
Van der Merwe, P. S., Die Ontwikkeling van
Selfbestuur in Suidwes-Afrika:__ 1919 - I960,
Ongepubliseerde M.A. Skripsie, Universiteit van 
Pretoria, November 1963, pp. 142 - 143.

Joubert, P.S., ibid., p. 229.

Ibid., pp. 24 en 47 - 52.

Sien byvoorbeeld Pretorius, J.W.F., op. cit.

Die groot stryd tussen die Duitse- en die
Unieseksie het soveel tyd van die (Blanke)
Administrasie in beslag geneem, dat daar nie
voldoende aandag aan die ontwikkeling van die
Swart- en Bruinmense gegee kon word nie. (Sien
Pretorius, J.W.F., ibid ., p. 68). Swart- en
Bruinmense is beskou as persona non_grata onder
beskerming van die Mandaathouer, en het dieselfde

waarborge/ ... .
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waarborge geniet (wat betref die beskerming van 
hulle persoon en eiendom) as die Swartes in 
Suid-Afrika. (Pretorius, J.W.F., ibid., p.66).

7. Joubert , P- S. , op. cit., pp. 47 - 52.

8. Ibid., pp. 64 ■- 68.

9. Ibid., pp. 71 - 82.

10. Ibid., pp. 18, 23, 77, 117, 118, 153.

11. Ibid., pp. 108 e . v.

12. Ibid.

13. Ibid., p.231.

14. Na die Twe ede Were ldoorlog het die Duitse
egter weer tot die politieke terrein toegetree, 
maar toe op 'n totaal ander grondslag, naamlik as 
volwaardige genaturaliseerde Unie-onderdane, en 
moes hulle hul lot inwerp by die ander 
partypolitieke groeperinge in die Gebied. (Sien 
Joubert, P.S., ibid., pp. 176 - 177).

15 Sien bespreking onder 2. Ontstaan en Ontwikkeling 
van Hip Nasionale Party van Suidwes-Arika.

16. Onderhoud met die voormalige Leier van die NPSWA, 
A.H. du Plessis, Windhoek, 7 Mei 1983.

17. Ibid.

18. Joubert/.
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18. Joubert, P.S., op. cit., pp. 56 e.v.
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A.H. du Plessis, op. cit.

20. Joubert, P.S., op. cit. , pp. 56 + 57. Sien ook 
Van der Merwe, P.S., op. cit., p. 70.

21. Eerste Program van Beginsels van die NPSWA, gestig 
op 26 Julie 1924, Artikel 5(h).

22. Ibid., Artikel 8.

23. Joubert, P.S., op. cit. , p. 59.

24. Ibid., p . 60.

25. Die Unieseksie het die eerste algemene verkiesing, 
waaraan slegs Blankes deelgeneem het, op 25 Mei 
1926 teen die Duitse-seksie verloor. (Die eerste 
een-mens-een-stem verkiesing, waaraan Swart, 
Blanke en Bruin kiesers kon deelneem, het eers 
gedurende Desember 1978 in Suidwes-Afrika/Namibie
plaasgevind).

26. Joubert, P.S., op. cit., pp. 60, 75 + 80. Vir
Konstitusie van die VNSWP, sien Joubert, P.S., 
ibid., pp. 241 - 244.

27. Sien ook endnotas 25, 44, 46, 47, 49, 53 + 55.

28. Joubert, P.S., op. cit., pp. 95, 96 + 98. Hierdie 
bedeling in die Blanke politieke bestel van 
Suidwes-Afrika/Namibie het voortgeduur tot die 
uitbreek van die Tweede Wereldoorlog in 1939,

waarna/....
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waarna 'n nuwe politieke bedeling in die Gebied 
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29. s ien byvoorbeeId Joubert, P.S., ibid. , p . 187.

30. Ibid., p- 188.

31. Ibid.

32. Ibid. , p. 201.

33. Ibid. , p. 193.

34. Ibid., p. 196.

35. Onderhoud met die voormalige Leier van die NPSWA, 
A.H. du Plessis, op. cit.

36. Joubert, P.S., op. cit. , pp. 199 + 200.

37. Onderhoud met die voormalige Leier van die NPSWA,
A.H. du Plessis, op. cit., asook Joubert, P.S.,
ibid., p • 201.

38 Die NPSWA het die politiek van die Gebied as 'n
verlengstuk van die Suid-Afrikaanse politiek 
gesien, en het outomaties die beleid van die
Nasionale Party in Suid-Afrika gevolg. (Sien
byvoorbeeld Serfontein, J.H.P., Namibia?,
Randburg, Pretoria, Fokus Suid Publishers, 1976, 
p. 124).

39 Gedurende daardie periode is die ander 6
verteenwoordigers in die (Blanke) Wetgewende 
Vergadering deur die Administrateur van die Gebied

benoem/....
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benoem.

40. Onderhoud met die voormalige Leier van die NPSWA, 
A.H. du Plessis, op. cit.

41. Sien byvoorbeeld Joubert, P.S., op. cit., p. 207.
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A.H. du Plessis, op. cit., en Joubert, P.S. ibid., 
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P.A. Marais (VNSWP): 408 stemme.

Nasionale Party-meerderheid: 51 stemme.
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48. Onderhoud/.
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J.G.H. van der Wath (NPSWA): 992 stemme.

A .J . Labuschagne (VNSWP): 749 stemme.
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50. Sien Joubert, P.S., op. cit., p. 280.

51. Op 19 April 1949 het die Wysigingswet op 
Aangeleenthede van Suidwes-Afrika, 1949 (Wet no. 
23 van 1949), soos aangeneem deur die 
Unieparlement, van krag geword. Daarvolgens sou al 
18 kiesafdelings in die Gebied kandidate kon 
verkies. (Voorheen is slegs 12 kandidate verkies 
en 6 deur die Administrateur benoem). Die 
Suid-Afrikaanse Eerste Minister het ook verklaar 
dat "die hoer status wat Suidwes-Afrika nou gekry 
het, sou meebring dat die Gebied, wat inwendige 
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Wat die uitwendige bestuur betref, sou die Gebied 
in die toekoms wetgewend en administratief 
mede-seggenskap met die Mandaathouer he". (Sien 
Joubert, P.S., ibid., p. 213).

52. Joubert, P.S., ibid., p. 227.

53. Hierdie 6 volksraadslede het Suidwes-Afrika/ 
Namibie in die Suid-Afrikaanse Parlement

verteenwoordig/....
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op. cit.
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A.H. du Plessis, op. cit.
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A.H. du Plessis, ibid.
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verteenwoordiging in die 3uid-Afrikaan.se Parlement 
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Hierdie 10 verteenwoordigers was deurgaans lede 
van die NPSWA, en het veral in die jare 
onmiddellik na 1950 die Nasionale Regering van dr
D.F. Ma lan in staat gestel om staande te bly en 
hoogs omstrede wetgewing deur die Parlement te

loods/....
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loods. (Sien byvoorbeeld Brosjure van die NPSWA, 
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NPSWA, "Suidwes-Afrika: Woelinge op pad na
Onafhanklikheid", op. cit. , pp. 4 - 6 .

64. Sien Van Zijl, Barend Francois, 'n____ Kritiese
Evaluering van die Dominante Beleidsrigtings van
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65. Brosjure van die NPSWA, "Suidwes-Afrika: Woelinge 
op pad na Onafhanklikheid", op. cit., p. 7.

66■ A 1/. . . .
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66. A1 18 die lede van die Wetgewende Vergadering was 
op daardie stadium lede van die NPSWA.

67. Vir afgevaardigdes van alle bevolkingsgroepe by
die Staatkundige Beraad, sien Ein Wort ging um die 
Welt: "Turnhalle", Windhoek, John Meinert (Pty.)
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die Suid-Afrikaanse Eerste Minister in
Suidwes-Afrika/Namibie, G.H. (Billy) Marais, 
Windhoek, 13 Julie 1983.
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van die NPSWA, A.H. du Plessis, op. cit.

70. Onderhoud met die voormalige Leier van die NPSWA,
A.H. du Plessis, ibid. Sien ook Brosjure van die 
NPSWA, "Suidwes-Afrika: Woelinge op pad na
Onafhanklikheid", op. cit. , p.8.

71. Die NPSWA het eers op 'n latere stadium besluit om 
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aangekondig/....
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aangekondig dat konsensus bereik is oor die 
beginsel van 'n drievlak-regeringstelsel, wat ook 
as 'n grondslag vir 'n Tussentydse Regering sou
dien. Kortliks kom dit daarop neer dat op die
Eerstevlak van Regering, al die bevolkingsgroepe 
verteenwoordig sou word en alle sake van
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bestaan waarbinne elk van die 11 bevolkingsgroepe 
sy eie sake behartig. Die Derdevlak van Regering 
sou munisipale aangeleenthede hanteer. (Sien ook 
Nuusbrief van die RP, Windhoek, Oktober 1977, p. 

2 ) .

74. 'n Tussentydse Regering vir Suidwes-Afrika/Namibie
in die vorm van 'n Nasionale Vergadering en 'n 
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75. Brosjure van die NPSWA, "Suidwes-Afrika: Woelinge
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76. Onderhoud met die voormalige Verteenwoordiger van
die Suid-Afrikaanse Eerste Minister in
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dat die Staatkundige Beraad se gedagte van 'n 
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84. Onderhoud/.
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die Suid-Afrikaanse Eerste Minister in 
Suidwes-Afrika/Namibie, G.H. (Billy) Marais, op 
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KOOFSTUK_IIi

BESKRYWENDE ONTLEDING VAN PARTY-ORGANISAS1E EN
-STRUKTUUR

1 * INLEIDING

Die partystrukture van die NPSWA en die RP word in 
hierdie hoofstuk beskrywend ontleed. Daarbenewens word 
by wyse van gepaste voorbeelde uit die praktyk 
aangetoon wat die mate van ooreenkoms en verskil in 
werkwyse is. Genoemde beskrywende ontleding is
gevolglik afgestem op die werkwyses van die strukturele 
komponente waaruit die twee partye saamgestel is, soos 
byvoorbeeld die pligte, magte en bevoegdhede van
takbesture, afdelingsbesture of kiesafdelingsrade, die 
hoofbes tuur of hoofraad; die verrigtinge, magte en
bevoegdhede van die partykongresse; en die werkwyses 
vir die nominasie van parcykandidate; asook met die 
organisatoriese komponente self, soos byvoorbeeld die
kongresse; die leiers; die hoofbestuur of hoofraad; 
die afdelingsbesture of kiesafdelingsrade; takke; en 
lede.
Ten einde die hoofstuk teoreties te verantwoord, word 
enkele ter sake konsepcuele onderskeidings aan die orde 
gestel.
In die algemeen word die konsep "lid" ("member") van ’n 
politieke party vereenselwig met 'n "volgeling" van die 
party. Die konsep "volgeling" word weer van die konsep 
"ondersteuner" onderskei, wat die leerstel1ings van n 
party onderskryf en wat somtyds sy steun aan die party 
verleen, maar wat buite die party-organisasie en die 
gemeenskap of sameleweing bly wat sodoende gevorm word.

'n / . . . .
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'n "Ondersteuner" is dus streng gesproke nie ’n "lid" van 
'n politieke party nie.
Hierdie onderskeid tussen lid en ondersteuner vervaag
soms en verval geheel en al. Die konsep "lid" het vir
sommige politikoloe 'n ander betekenis gekry. So
byvoorbeeld, het die konsep "lid" vir Duverger ̂ ̂  ̂ in
beide die kader- en massapartye 'n verskillende
betekenis en belangrikheid verkry, toe die bestaande
kaderpartye deur evolusie gelei het tot massapartye met
groot getalle ondersteuners.

( 3)Ranney maak weer ’n onderskeid tussen "party-
identif iseerders", "ondersteuners" en "lede" van 'n 
politieke party. Vir horn is party-identifiseerders 
kiesers in die demokrasiee ̂  ̂ wat 'n sekere graad van 
gevoel of gehegtheid jeens 'n besondere party openbaar. 
Sodanige identifikasie word met die jare sterker en 
oefen 'n belangrike invloed op die stemgedrag van die 
kiesers uit. 'n Lid van 'n politieke party beteken 
gewoonlik iets anders as 'n identifiseerder of selfs as 
'n ondersteuner.
Die konsep "lidmaatskap" beteken dat iemand sekere 
verpligtinge ten opsigte van 'n organisasie het, en 
direkte toegang het tot die besluitnemingsprosesse van 
die organisasie. Ranney verduidelik dit soos volg:

"Daardie persoon wat nooit finansiele bydraes lewer 
nie, nooit deurklokkies lui nie, nooit koeverte 
adresseer nie, nooit byeenkomste bywoon nie, of nooit 
enige bydraes tot die party lewer nie, behalwe om 
somtyds vir die party se kandidate te stem, is .... ’n 
identifiseerder en geleentheidsondersteuner, maar nooit 
'n lid van die party nie."^^

/ C  j

n Ander skrywer, Bone , is van mening dat die 
grootste aantal volgelinge van 'n party bestaan uit die

mense/....
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mense wat vir die party stem en die massas lojale 
volgelinge. Hierdie konseptualisering van Bone kom as 
baie vaag voor vir diegene wat nie 'n politieke party 
beskou as 'n vereniging van kiesers wat die party se 
kandidate steun nie, maar eerder as 'n vereniging van 
party-aktiviste en partywerkers. Die belangrikheid van 
die saak is dus daarin gelee, dat partylidmaatskap 
beperk word tot diegene wat die een of ander bydrae 
maak tot die party asook hul stemme uitbring op die 
party se genomineerdes. 'n Party kan dan ook slegs 
bestaan wanneer sy lede hulle in 'n meerdere of mindere 
mate op georganiseerde grondslag met die party 
assosieer. 'n Party bestaan uit mense wat bewus is van 
die party se doelstellings om openbare steun te verkry, 
en wat help om daardie doelstellings te verwesenlik.
Wat die vereistes vir partylidmaatskap betref, is daar 
normaalweg nie ’n stel algemeen aanvaarde voorskrifte 
wat deur politieke partye nagekom moet word nie. Bone 
noem vier groepe persone wat vir lidmaatskap 
kwalifiseer ̂ ^  :

- Eerstens is daar diegene wat die "binnekern" genoem 
word, naamlik die partypolitici, die leiers en die 
onderleiers wat in hulle amptelike hoedanigheid tyd 
afstaan vir die party, diens lewer aan die party, en 
gereeld groot somme geld bydra tot die instandhouding 
van die party-organisasie tussen en tydens 
verkiesings;

- Tweedens is daar die groep wat as "lojale volgelinge" 
bekend staan. Hoewel hierdie groep nie die aktiewe 
partywerkers uitmaak nie, is hulle tog sterk 
aangetrokke tot 'n bepaalde party;

- Derdens is daar diegene wat n swak of nominale party-
identifikasie/....
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identifikasie openbaar. Hierdie groep kom g e w o o n l i k  

in groot getalle voor; en

- Vierdens is daar die sogenaamde "onafhanklikes".

f 8 )Ranney en Kendall onderskei ook verskillende
kategoriee van lidmaatskap wat ingedeel kan word op 
grond van die tyd, energie en bydraes wat hulle lewer
tot deelname aan die party-aktiwiteite. In volgorde 
van belangrikheid, is daar die leiers, werkers, 
deelnemers aan voorverkiesings ("primaries"), 
geregistreerde lede, gereelde ondersteuners ■ en 
geleentheidsondersteuners.
Duverger verskaf die indeling by partye waar daar geen 
formele partylidmaatskap bestaan nie, soos volg^9 :̂

- Eerstens is daar die kiesers wat hulle stem op die
kandidate van die partye uitbring;

- Tweedens is daar die ondersteuners wat meer is as
slegs kiesers van 'n party. Hulle gee te kenne dat 
hulle 'n party steun, lewer finansiele bydraes, en 
sluit soms selfs aan by organisasies wat indirek die 
party steun; en

- Derdens is daar die sogenaamde "binnegroep" of 
die"militantes". Hulle beskou hulself as lede van 
die party, en sien om na sowel die organisasie van 
die party as die uitvoer van die partybeleid.

Oor die vraag na die vereistes vir die bepaling van 
welke mense in 'n gemeenskap of samelewing ingesluit 
behoort te word as "lede" van 'n politieke party, doen 
Austin Ranney die volgende indeling op giond van die 
vlakke van deelname aan die aktiwiteite van politieke

partye/---
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partye aan die hand(10 :̂
- Leiers van die party;
- Aktiviste (militantes);
- Partylede;
- Deelnemers aan voorverkiesings ("primary voters");
- Ondersteuners; en
- Identifiseerders.
Soos reeds vermeld, word daar in hierdie hoofstuk van
die studie 'n beskrywende ontleding onderneem van die
organisatoriese en strukturele kenmerke en
verbandhoudende aspekte van die NPSWA en die van die
RP. Volgens Maurice__Duverger behels die begrip
organisasie in die moderne politieke party die
volgende^^: dit konstitueer eerstens die basis vir
die aktiwiteite van, en die samehorigheidsgevoel onder
partylede; dit bepaal die rnasjinerie vir die seleksie
van kandidate en besluit oor die magstatus van
laasgenoemde; en dit verklaar ook dikwels die sterkte
en effektiwiteit van sekere politieke partye en die
swakheid en oneffektiwiteit van ander. 'n Struktuur is
weer, volgens William Crotty, '"n relatief stabiele en
voortgesette patroon van verhoudings tussen mense".
'n Politieke party word ook as 'n struktuur voorgehou,

nie slegs in terme van sy formele reels en hierargie
nie, maar die politieke party-struktuur kan eerder
omskryf word by wyse van sowel 'n stel formele
voorskrifte as die menslike verhoudings wat rondom

(13)hierdie voorskrifte, bestaan.
Die begrip organisasie het dus te make met die organe 
of komponente van die party, byvoorbeeld die kongres, 
hoofbestuur en tak, terwyl struktuur te make het met 
die interaksie tussen, en werkwyses van, hierdie 
organe.
Amptelike partydokumencasie soos die partye se 
konstitusies, kongresagendas en -notules, en veral n 
£apl ta_selecca van koerantberigte en persverklarings

wat./. . . .
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wat reflekteer op genoemde kenmerke en op die 
ooreenkomste en verskille daarvan, geniet die aandag en 
word aangevul met geselekteerde onderhoude met
amptelike partywoordvoerders.

2 ■ ORGANISATORIESE en s t r u k t u r e l e k e n m e r k e v an die 
NASIONALE PARTY VAN SUIDWES-AFRIKA

Die NPSWA fungeer deur middel van die volgende
organe .

- Lede;
- Takke;
- Afdelingsbesture;
- Hoofbestuur;
- Leier; en
- Kongres.

2 .1 LIDMAATSKAP VAN DIE PARTY(15 ]

Alle Blanke persone wat aan die volgende vereistes 
voldoen, kwalifiseer vir lidmaatskap van die Party:

- In Suidwes-Afrika/Namibie woonagtig is of vaste 
eiendom in die Gebied besit;

- Die ouderdom van agtien jaar bereik het; en

- Die volgende verklaring aanvaar en onderteken:

"ons verklaar hierby dat ons die uitgesproke 
beginsels van die Nasionale Party van Suidwes-Afrika 
aanvaar en sal handhaaf, en verbind ons uit eie vrye 
beweging en opregtelik om die veipligtinge aan die 
lidmaatskap van die Nasionale Patty van Suidwes-

Afrika/. . . .
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Afrika verbonde, volgens Konstitusie getrou na te 
kom en ons te onderwerp aan die gesag en tug van die 
Party."

Elke ingeskrewe lid is verplig om na sy vermoe deel te 
neem aan die strewe en die werksaamhede van die Party, 
en op staatkundige terrein verlang die Party die 
onverdeelde trou van al sy lede. Lidmaatskap van die
Party moet derhalwe beskou word as onverenigbaar met 
lidmaatskap van enige ander party of van enige ander 
organisasie met 'n politieke strekking, wat deur die 
kongres verklaar word as strydig met die beginsels of 
met die belange van die Party as 'n vrye onafhanklike 
politieke liggaam.
'n Takbestuur het die reg om, na goeddunke en sonder 
opgawe van redes, lidmaatskap aan enigiemand te weier, 
en niemand wat by 'n tak aansluit, word as lid erken 
sonder goedkeuring van die betrokke bestuur nie. 
n Lid se lidmaatskap word beeindig wanneer hy sy 
bedanking skriftelik indien by die sekretaris van sy 
tak, na deeglike kennisgewing deur die takbestuur as 
lid geskrap is omrede hy uit die tak verhuis het, en as 
lid geskrap word deur die betrokke takbestuur of die 
kongres weens wangedrag, piigsversuim, optrede teen die 
belange van die Party of weiering om as ampsdraer van 
die Party die vereiste verklarings af te le. So 'n lid 
kan eers vermaan, gewaarsku of geskors word voordat hy 
formeel as lid geskrap word. So byvoorbeeld, het die 
Nasionale Party vir Nico Retief op 26 Oktober 1982 as 
lid van die Party geskors, omrede Retief "volhard het 
in sv opponering van n amptelike kandidaat van die 
Party."( ^

Wanneer 'n lid se lidmaatskap beeindig word, moet so 'n 
lid sy 1idmaatskapsertifikaat, asook alle ander stukke

en/of/....
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en/of eiendom van die Party aan die sekretaris of die 
voorsitter van sy tak-, afdelings- of hoofbestuur (na 
gelang van die geval) oorhandig.

2.2.1 TAKKE VAN DIE PARTY(17

Minstens een tak van die Party word in elke stemwyk van 
die kiesafdeling gestig, maar die loofbestuur beslis of 
meer as een tak in die stemwyk gestig moet word. Geen 
persoon mag lid van meer as een tak wees nie.
Geen tak word sonder goedkeuring van die hoofbestuur 
gestig met minder as tien lede op die register
ingeskryf nie, maar geen tak hou op om te bestaan omdat
die ledetal daarvan benede tien gedaal het nie.
'n Nuwe tak geniet geen voorregte kragtens die 
Konstitusie en Statute van die Party, alvorens dit nie 
behoorlik deur die betrokke afdelingsbestuur goedgekeur 
en erken is, en ook minstens een maand by die
hoofbestuur geregistreer is nie. Wanneer 'n
afdelingsbestuur weier om 'n nuwe tak te erken, moet 
daardie afdelingsbestuur dadelik verslag daarvan by die 
hoofbestuur doen, met opgawe van redes. Die beslissing 
van die hoofbestuur is finaal.
Fondse in die kas van 'n tak is die onvervreembare
eiendom van die Party, en mag nie vervreem word of vir 
ander doeleindes as die van die Party- of volksbelange 
aangewend word nie.

2.2.2 TAKBESTURE(18]

Elke tak staan onder die toesig en beheer van ‘n 
bestuur, wat die takbestuur genoem word. Die
takbestuur bestaan uit minstens drie en hoogstens

twintig/....



- 55 -

twintig lede.
Die lede van 'n takbestuur word jaarliks op die 
jaarvergadering deur die lede van die tak gekies, 
waarna hulle op die betrokke bestuur dien tot aan die 
einde van die volgende jaarlikse bestuursverkiesing. 
Alle vroulike en manlike persone wat lede van 'n tak is, 
beskik oor die reg om na gelang van hulle onderskeie 
getalle in die bestuur verteenwoordig te wees.
Daar word van elke takbestuur verwag om sorg te dra dat 
sy tak jaarliks by die afdelingsbestuur en die 
hoofbestuur van die Party geregistreer word, met opgaaf 
van die lede van die tak, asook die name en adresse 
sowel as die ampte van al die bestuurslede.
Die tak kies 'n voorsitter, ondervoorsit ter en 
sekretaris, wat gesamentlik dien as dagbestuur van die 
takbestuur ten einde aandag aan spoedeisende 
aangeleenthede te verleen. Die voorsitter,
ondervoorsitter en sekretaris dien ook as die 
takbestuur se verteenwoordigers in die afdelingsbestuur 
van die kiesafdeling waarin die betrokke tak 
ressorteer.

2.2.3 PLIGTE, MAGTE EN BEVOEGDHEDE VAN TAKBESTURE(19]

Elke takbestuur van die Party moet 'n volledige lys in 
alfabetiese volgorde hou wat die voile naam en adres 
(waar doenlik ook die registrasienommers op die 
kieserslys) van elke lid van die betrokke tak 
aantoon.
Van 'n takbestuurder word verwag om lede te wei f en lede 
as kiesers te registreer.
'n Takbestuurder bele alle fondse van die tak by erkende 
finansiele instellings in die naam van die betrokke 
tak.
’n Takbestuurder verwittig ander takke van lede wat uit 
hulle omgewing na die gebied van 'n andei tak trek.

Van/....
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Van 'n takbestuurder word verwag om minstens een keer
per jaar 'n funksie te organiseer ter stywing van die
fondse van die Party. (Tydens so 'n funksie word 'n
hoofbestuurs1 id van die Party gewoonlik versoek om
inligting aan die funksiegangers te verskaf oor die
jongste beleidstandpunte van die Party).(20)
'n Takbestuurder hou elke jaar tussen 1 September en 15
Oktober 'n jaarvergadering van die lede van die tak om 'n
nuwe bestuur te kies, die geldsake te reel en die
algemene belange van die tak en die Party te bespreek
en te behartig. Verder, word 'n ledevergadering
gedurende Meimaand gehou ten einde 'n a f gevaardigde (s )
na die kongres te kies, beskrywingspunte op te stel en

(21)aan die afdelingsbestuur te stuur voor 1 Junie. '
Elke jaar voor 30 Oktober stuur die takbestuur 'n 
volledige ledelys in duplikaat aan die afdelingsbestuur 
op die voorgeskrewe vorm, waarop die voorsitter en die 
sekretaris moet sertifiseer dat elke lid die verklaring 
van lidmaatskap volgens die Konstitusie van die Party 
onderteken het.
n Blote meerderheid van die lede van 'n takbestuur vorm 
'n kworum.
Die lid van 'n takbestuur wat by drie agtereenvolgende 
vergaderings van die bestuur sonder skriftelike 
verskoning en/of grondige redes afwesig is, boet sy 
lidmaatskap in.
Indien ’n lid van 'n takbestuur sterf, bedank of sonder 
bedanking wegtrek uit die gebied van die tak, of indien 
n vakature op n ander wyse ontstaan, vul die betrokke 
takbestuur die vakature aan.
Geen takbestuur mag met verbygaan van die betrokke 
afdelingsbestuur regstreeks met die hoofbestuur 
korrespondeer nie, behalwe in dringende gevalle. 
n Takbestuur wat versuim om aan enige van die vereistes 
van die Party se Konstitusie te voldoen, is onderhewig

aan/....
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aan die uitspraak van die afdelingsbestuur, maar het 
die reg om binne een maand na ontvangs van uitspraak na 
die hoofbestuur te appelleer. Die beslissing van die 
hoofbestuur is finaal.
'n Takbestuur het die reg om 'n weerspannige lid van die 
tak wat horn skuldig maak aan wangedrag, of wat horn nie 
onderwerp aan die huishoudelike reels van sy tak nie, 
of wat in stryd handel met die beleid of die belange 
van die Party, te skrap. So 'n lid sal hom nie vrywaar 
teen skrapping deur te bedank as lid van die tak of van
die Party nie. So 'n geskrapte lid het die reg tot
appel by die afdelingsbestuur. Indien die besluit van 
die afdelingsbestuur nie aanvaar word nie, kan of die 
geskrapte lid of die betrokke takbestuur by die 
hoofbestuur appel aanteken. Die beslissing van die 
hoofbestuur is finaal, en geen ander tak mag so 'n
geskrapte lid sonder die toestemming van die
hoofbestuur opneem nie.

( 22 )2.3.1 AFDELINGSBESTURE_VAN_DIE_PARTY

Elke kiesafdeling staan onder die toesig en beheer van 
'n bestuur wat die "afdelingsbestuur" genoem word. Die 
afdelingsbestuur bestaan uit die voorsitters, 
ondervoorsitters en sekretarisse van die takke in die 
betrokke kiesafdeling, en word jaarliks voor 30 
November opnuut saamgestel, maar bly funK.sioneer totdat 
die nuwe afdelingsbestuur saamgestel is.
Waar daar in ’n kiesafdeling net een tak van die Party 
bestaan, geld en ageer die takbestuur as die 
afdelingsbestuur.
Elke afdelingsbestuur kies sy eie ampsdiaeis, naamlik 'n 
voorsitter, ’n ondervoorsitter, n sentmeester en n 
sekretaris, uit sy midde of andeisins. 11 ieidie vier

ampsdraers/....
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ampsdraers dien tewens as dagbestuur van die 
afdelingsbestuur en as afgevaardigdes namens die 
afdelingsbestuur op die jaarlikse buitengewone 
kongresse van die Party. Die dagbestuur doen gereeld 
en so spoedig moontlik verslag van sy werksaamhede by 
die afdelingsbestuur.
Dit is die verantwoordelikheid van elke 
afdelingsbestuur om jaarliks voor 30 November uit eie 
geledere een lid vir die hoofbestuur te kies. Die 
funksie van elke hoofbestuurslid neem met sy verkiesing 
'n aanvang. Waar die hoofbestuur deur 'n kongres ontbind 
word, kies die afdelingsbestuur binne een maand na die 
ontbinding ’n lid van die hoofbestuur.
Een-derde van die lede van die afdelingsbestuur vorm 'n 
kworum.
Elke afdelingsbestuur hou jaarliks 'n "Nasionale 
Stryddag" met die uitsluitlike doel om fondse vir die 
Party in te samel. Minstens twee-derdes van die netto 
opbrengs daarvan word aan die hoofbestuur oorbetaal. 
Indien 'n afdelingsbestuur versuim om so ’n stryddag te 
hou, kan die hoofbestuur so 'n afdelingsbestuur met 'n 
bedrag belas.
Fondse in die kas van ’n afdelingsbestuur is die 
onvervreemba re eiendom van die Paity en mag nie 
vervreem word, of vir ander doeleindes as vir die 
Party- of volksbelange aangewend word nie. 
n Afdelingsbestuur stel sy beskrywingspunte op, asook 
die beskrywingspunte van die takke onder sy toesig, en 
stuur dit aan die hoofbestuur twee maande voor die 
kongres en minstens een maand voor die aanvang van n 
buitengewone kongres. Hierdie beskiywingspunte wat 
deur 'n afdelingsbestuur aan die hoofbestuur gestuur 
word, mag nie drie oorskrei nie.

2.3.2 PLIGTE/.



2.3.2 PLIGTE, MAGTE EN BEVOEGDHEDE VAN AFDELINGSBE- 
STURE{23)

Afdelingsbesture behartig die belange van die Party in 
hulle onderkeie kiesafdelings waar doenlik in oorleg 
met die betrokke takbesture.
'n Afdelingsbestuur moet jaarliks voor 15 Desember lyste 
van lede van elke tak op die voorgeskrewe vorm stuur. 
Aanvullende ledelyste moet ook van tyd tot tyd so
spoedig moontlik aan die hoofbestuur gestuur word.
Van die afdelingsbestuur word verwag om jaarliks voor 
30 Junie 'n storting, soos deur die hoofbestuur bepaal, 
by die hoofbestuur te doen. Verder moet die
afdelingsbestuur die bedrag bepaal wat elke betrokke 
tak jaarliks tot die fondse van die afdelingsbestuur
moet bydra.
Afdelingsbesture moet toesig hou oor die gereelde 
registrasie van kiesers,(24) en minstens twee keer per 
jaar 'n voile vergadering van die afdelingsbestuur hou. 
Wanneer minstens een-vyfde van die aantal takke onder 'n 
afdelingsbestuur dit vra, moet die afdelingsbestuur 
byeengeroep word. Indien die dagbestuur versuim om die 
afdelingsbestuur byeen te roep, mag n tak of takke dit 
self doen.
Die dagbestuur moet die afdelingsbestuur byeenroep 
wanneer die hoofbestuur of die leier van die Paity dit 
vra. Indien die dagbestuur versuim om dit te doen, kan 
die hoofbestuur of die leier die afdelingsbestuur 
byeenroep.
°ie betrokke voorsitter stel jaarliks n verslag
oor die aktiwiteite van die afdelingsbestuur op,
vir voor1 egging en goedkeuring deur die
reorganisasievergadering. Hierdie verslag, tesame met
afskrifte van die takvoorsitterverslae, moet voor 15

Desember/....
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Desember aan die hoofbestuur besorg word.

/ OC |
Afdelingsbesture wys die [candidate vir vakatures in
die (Blanke) Wetgewende Vergadering aan. Indien 'n 
takstemming, ten einde die kandidaat te bepaal, wenslik 
geag word, reel die afdelingsbestuur so ’n stemming en 
sorg dat dit behoorlik onpartydig geskied.
Die afdelingsbestuur besit die mag en reg om enige tak 
wat versuim om te voldoen aan die vereistes van die 
Party se Konstitusie, te ontbind en daardie tak alle 
voorregte van lidmaatskap te ontse. Skriftelike 
kennisgewing van minstens twee maande van sodanige 
voornemens, asook die redes daarvoor, moet aan die 
betrokke tak gegee word, en so ’n besluit mag eers 
geneem word indien die tak binne die genoemde tydperk 
versuim het om aan die vereistes te voldoen of in 
gebreke gebly het om 'n aanneemlike uitleg te gee. So ’n 
tak mag by die hoofbestuur appelleer, en die beslissing 
van die hoofbestuur is finaal.
Wanneer, na die oordeel van 'n afdelingsbestuur, een of 
meer van sy lede, of n takbestuur, of n lid of lede van 
'n takbestuur, in stryd handel met die belange van die 
Party, of hulle nie onderwerp aan die besluite van die 
hoofbestuur, die kongres of die afdelingsbestuur nie, 
besit die afdelingsbestuur die reg en mag om so 'n lid 
of lede van 'n takbestuur of afdelingsbestuur te 
vermaan, te skors of te skrap. Die betrokke lid, of 
lede, of takbestuur het die reg van appel by die 
hoofbestuur van die Party, wie se beslissing finaal is.

(2&)
2-4.1 DIE HOOFBESTUUR EN LEIER VAN DIE PARTY

°ie hoofleiding van die Party berus by die hoofbestuur,
wat/....
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( 2 7 )wat soos volg saamgestel is:

- Die leier van die Party;

- Twee ondervoorsitters; en

/ O O \
- Hoogstens veertig hoofbestuurslede, vier van wie

by gewone m e e r d e r h e i d ^  van stemme gekies word deur 
die jaarlikse kongres (of in geval van ontbinding van 
die hoofbestuur) deur 'n gewone of 'n buitengewone 
kongres, een lid uit elk van die agtien kiesafdelings 
deur die onderskeie afdelingsbesture by meerderheid 
van stemme gekies, en elk van die lede van die Party 
in die (Blanke) Wetgewende Vergadering of (Blanke) 
Uitvoerende Komitee van Suidwes-Afrika/Namibie.

Waar 'n afdelingsbestuur versuim om 'n lid namens sy
kiesafdeling in die hoofbestuur te kies, wys die 
hoofbestuur self ’n lid namens sodanige kiesafdeling 
aan.
Die hoofbestuur het die reg om, weens enige rede wat
dit in die beste belang van die Party ag, soveel as
twee aanvullende lede met voile regte te koopteer. 
indien enige persoon vanwee sy lidmaatskap van die
(Blanke) Wetgewende Vergadering of die (Blanke) 
Uitvoerende Komitee, aangewys word as lid van die 
hoofbestuur en hy sou ook deur die kongres of deur die 
betrokke kiesafdeling, aangewys word as ’n lid van die 
hoofbestuur, sal hy beskou word albei die posisies op 
die hoofbestuur te verteenwoordig, maai hy sal oor 
slegs een stem beskik.
°ie kongres van die Party kies jaarliks 'n leier en twee
ondervoorsitters vir die NPSWA. Hieidie leier en
ondervoorsitters is ex___off±£±2 ook voorsitter en

ondervoorsitter/....
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ondervoorsitter respektiewelik van die kongres en die 
hoofbestuur, met voile reg van lidmaatskap. ^

Die meerderheid van die dienende en wettig gekose lede 
van die hoofbestuur, vorm 'n kworum van die liggaam.
Die leier en twee ondervoorsitters van die hoofbestuur, 
met nog twee lede deur die hoofbestuur met meerderheid 
van stemme gekies, vorm die dagbestuur van die 
hoofbestuur. Drie lede van die dagbestuur vorm 'n 
kworum.
Die hoofbestuur is geregtig daarop om soveel van sy eie 
magte en bevoegdhede van tyd tot tyd aan die dagbestuur 
oor te dra soos hy goedvind.
Die dagbestuur stel sy eie huishoudelike reels (wat nie 
met die Konstitusie van die Party mag bots nie) op, en 
le dit aan die hoofbestuur voor vir goedkeuring. Die 
dagbestuur dien tewens as finansiele komitee van die 
hoofbestuur.
In tye van volks- of landskrisis, en wanneer die 
kongres nie sit nie, en wanneer dit ondoenlik is om die 
hoofbestuur of die dagbestuur spoedig genoeg byeen te 
roep, kan die leier van die Party namens en met voile 
gesag en mag van die kongres, in sake van diingende 
belang optree. Die leier beslis self welke
aangeleenthede van dringende belang is, maai hy moet 
van sy optrede en handelswyse voile verslag^ lewer aan 
die eersvolgende kongres vir goedkeuiing.

2-4.2 PLIGTE MAGTE EN BEVOEGDHEDE_VAN DIE_HOOFBE-

STUUR1

Artikel 51 van die Party se Konstitusie omskryf die 
Pligte van die hoofbestuur ondermeer as volg:

k , party volks- en landsbelange tet>ie belange van die rarty,
behartig/....
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behartig en te beskerm sover dit in sy vermoe is, en 
waar nodig die belange onder die aandag van die 
regering te bring;^ ^

- Toesig te hou oor die ampsdraers, komitees en 
besture in die raamwerk van die Party, asook oor dip 
uitvoering van hulle pligte;

- Stappe te doen wat in die omstandighede gewens of 
noodsaaklik geag word, sowel binne as buite 
Suidwes-Afrika/Namibie, om die belange van die 
bevolking te behartig en te beskerm."
Die hoofbestuur van die NPSWA het byvoorbeeld die 
volgende standpunte saamgevat op 'n vergadering wat 
op 17 Mei 1982 in Windhoek gehou i s : ^ ^

Die NP vereenselwig hom nie met onafhanklikheid vir 
S.W.A. voordat 'n bevredigende oplossing vir die 
posisie van die nasionale minderheidsgroepe gevind 
en in 'n Grondwet vasgele is nie.

. Die NP is oortuig dat die stelsel van
meerderheidsregering op die basis van 
een-mens-een-stem nie in 'n heterogene gemeenskap, 
waarvan Suidwes-Afrika by uitstek n voorbeeld is, 
kan werk nie en sal dit dus met alle mag 
teenstaan.

• Die NP erken en aanvaar die verskeidenheid van 
volkere en dif f erensiasie waar noodsaaklik as 'n 
blywende beginsel.

• Die NP is oortuig dat die Blanke in S.W.A. net
soveel reg het as enigeen van die ander
bevolkingsgroepe op behoud en beskeimmg van sy

geestelike/....
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geestelike waardes, standaarde en eiendom in 
S.W.A.

. Die NP sal voortgaan om horn te beywer vir 'n 
konstitusionele oplossing in Suidwes waarin tereg 
sal kom regverdigheid, gelyke geleenthede en
gelykwaardigheid vir elke nasionale groep en veral 
minderheidsgroepe deur die beskerming van elke 
groep teen oorheersing en verdringing, met 
genoegsame ruimte om sy selfbeskikking te beoefen.

• Die NP sal voortgaan om hom te beywer dat elke
bevolkingsgroep sy eie leiers sal aanwys om
gesamentlik en op 'n basis van konsensus, of soos
ooreengekom, te besin oor 'n toekomstige

\ . i.(36)grondwet.

Die hoofbestuur moet verder sorg dat alle besluite van 
die kongres uitgevoer word, en dat die jaarlikse
kongres en/of buitengewone kongres bele word wanneer 
vyf of meer afdelingsbesture daarvoor vra.
Die hoofbestuur bepaal die bedrag wat elke 
afdelingsbestuur jaarliks aan die hoofbestuur moet 
betaal, en dra sorg vir die beleid van die 
partypers. Dit hou die notule van die kongres en
boekstaaf besluite wat so gou doenlik na die afsluiting 
van die kongres versprei moet word.
Verder dra dit sorg dat in geskille n onpartydige 
beslissing gevel word, en benoem dit van tyd tot tyd 
komitees wat geheel of gedeeltelik uit gewone lede van 
die Party of uit lede van die hoofbestuur saamgestel 
word.
Enige kongres in sitting, is by magte om lewenslange 
ere-hoof bestuurslede aan te wys bloot met 1 eg van 
sitting in raadgewende hoedanigheid. Meer as twee

lewenslange/....
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lewenslange hoofbestuurslede mag egter nie gelyktydig 
aangewys word nie. Lewenslange hoofbestuurslede is 
verkiesbaar as gewone hoofbestuurslede, in welke geval 
hulle dan stemreg geniet.

Die regspersoonlikheid van die Party is gevestig in die 
hoofbestuur, wat al sy magte aan die dagbestuur kan 
oordra, en wat in alle wetlike sake namens die Party 
optree. In opdrag van die hoofbestuur of die 
dagbestuur kan enige lid van die Party, die Party 
wetlik verteenwoordig voor enige hof of elders.
Indien 'n afdelingsbestuur of takbestuur, of 'n lid of 
lede daarvan, nie optree ingevolge die voorskrifte van 
die Konstitusie nie, het die hoofbestuur die mag en reg 
om die stappe en maatreels te tref wat na sy oordeel 
nodig is om die belange van die Party te beskerm. 
Benewens die reg wat die hoofbestuur het om enige lid 
van die Party, sonder opgawe van redes te skors of te 
skrap, mag die hoofbestuur verder enige bestuur of 
ander liggaam binne die Party skors of ontbind, en die 
nodige stappe doen om gemelde bestuur of liggaam opnuut 
saam te stel. Die beslissing van die hoofbestuur is 
ook in hierdie opsig finaal.
Indien twee-derdes van die lede van 'n behoorlik 
saamgestelde hoofbestuursvergadering by wyse van 
besluit van oordeel is dat 'n lid van die bestuur in 
stryd handel met die belange of besluite van die Party, 
het die hoofbestuur die mag en reg om so 'n lid te skors 
of te ontsetel. So 'n lid het egter die reg tot appel 
by die kongres, wie se uitspraak en/of beslissing 
finaal is.
Vakatures in die geledere van die deur—die—kongres— 
verkose lede van die hoofbestuur, vul die bestuui self 
aan. Vakatures in die geledere van verteenwoordigers

van/....
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van afdelingsbesture, word deur die betrokke 
afdelingsbesture self so spoedig moontlik aangevul.
Die hoofbestuur mag meer as een tak in 'n stemwyk laat 
stig.
Die hoofbestuur het, namens die Party, die reg om 
roerende sowel as onroerende eiendom van enige aard 
deur aankoping, by wyse van 'n skenking, of deur huur of 
andersins, te verkry. Die hoofbestuur het verder die 
reg om genoemde eiendom te verkoop, of te verhuur, of 
te verpand of verbind, of te skenk, of op enige ander 
wyse te vervreem.
Enige roerende of onroerende eiendom wat reeds deur die 
Party verkry is of verkry mag word, moet in die naam 
van die trustees van die NPSWA geregistreer word, wie 
die reg sal he om dit in opdrag van die hoofbestuur te 
verkoop, te verhuur, te verpand of verbind, te skenk of 
op enige ander wyse te vervreem.
Die leier en die hoofsekretaris van die NPSWA, sal die 
trustees van die Party wees vir solank as wat hulle 
hierdie hoedanighede in die Party beklee. Verder sal 
hulle, in hulle hoedanigheid as trustees van die Party, 
gebonde wees om enige geldige besluit van die 
hoofbestuur in verband met roerende of onroerende 
eiendom/38  ̂ na die beste van hulle vermoe uit te voer. 
Die Party en die hoofbestuur van die Party word bedien 
deur die hoofsekretaris en, indien nodig volgens die 
oordeel van die hoofbestuur of die kongres, ook deur 
ander beamptes van die Party.
Die hoofsekretaris is die verantwoordelike beampte en 

voer die opdragte van die hoofbestuur, die leier of die 
dagbestuur uit. Hy lewer n verslag van sy
werksaamhede, asook van die geld wat hy namens die 
Party of die hoofbestuur ontvang het, en gee behoorlik 
rekenskap daarvan.
Die hoofbestuur stel, met uitsondering van die

hoofsekretaris/....
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hoof sekretaris, alle beamptes aan en dank hulle af na 
goeddunke. Die hoofbestuur dra ook sodanige pligte aan 
die onderskeie beamptes op, wat die bestuur in belang 
van die Party ag.
Die hoofsekretaris van die Party word jaarliks deur die 
kongres gekies, onmiddellik na afhandeling van die 
sekretariele en finansiele verslag.C39) Tussentydse 
vakatures in die Party, word deur die hoofbestuur 
aangevul.

2.5.1 DIE KONGRES VAN DIE PARTY(4Q)

Die kongres is die hoogste beleidmakende 
van die NPSWA en is die komponent van die 
die finale besluite geneem word.
Daar word jaarliks 'n kongres van die Party

, . -j . (42)soos volg saamgestel is:

- Die leier van die Party;

- Die twee ondervoorsitters van die Party;

- Ander lede van die hoofbestuur;

- Die voorsitters, ondervoorsitters, sekretarisse en 
sentmeesters van al die afdelingsbesture;

- Nog een a f gevaardigde van elke tak, wat sy 
verpligtinge nagekom het, vii elke vyftig ingeskrewe 
lede of gedeelte daarvan, met 'n maksimum van vier 
afgevaardigdes uit elke tak; en

- Die lede van die (Blanke) Wetgewende Vergadering.

liggaam(41} 
Party waar

gehou, wat

2.5.2 VERRIGTINGE
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2.5.2 VERRIGTINGE, MAGTE EN BEVOEGDHEDE VAN DIE 
KONGRES(4?T~

Die tyd, datum en plek van sitting van die jaarlikse 
kongres word deur die hoofbestuur bepaal. So gou 
moontlik, maar in elk geval minstens twee maande voor 
die sitting van die kongres, word alle betrokkenes 
daarvan in kennis gestel. Sover doenlik word die 
kongres voor 31 Augustus elke jaar gehou. In die geval 
van 'n buitengewone kongres moet minstens twee maande 
voor die sitting van die kongres, kennis gegee word 
daarvan.
Die agenda van die kongres word opgestel deur die
hoofbestuur en bestaan uit sowel onderwerpe wat die 
hoofbestuur uit eie beweging wens voor te bring, as
beskrywingspunte wat deur die afdelingsbesture aan die
hoofbestuur deurgestuur is, asook sake wat die kongres 
self besluit om in behandeling te neem.
Elke tak het die reg om soveel beskrywingspunte soos 
wat dit verkies aan die afdelingsbestuur voor te le, 
maar die afdelingsbestuur sif en koordineer die punte
van die takke. Slegs die drie belangrikste punte word 
na die hoofbestuur deurgestuur vir behandeling deur die 
kongres.
Alle beskrywingspunte, sowel as die name en adresse van
alle afgevaardigdes na die kongres, moet twee maande in
die geval van die jaarlikse kongres en een maand voor
die aanvane van ’n buitengewone kongres by die

. (44)hoofbestuur ingedien word.
Afgevaardigdes en verteenwoordigers. van
afdelingsbesture moet n geloofsbiief van hulle tak of 
afdelingsbestuur voorle om sodoende aan te toon dat 
hulle, volgens die Konstitusie van die Party, reg van 
sitting op die kongres het.
Beskrywingspunte wat deur die afdelingsbestuje

ui tgekies/....



- 69 -

uitgekies word vir behandeling deur die kongres, moet 
betrekking he op sake oor politieke beleid, van 
partybelange en algemene volks- en landsbelange.(45) 
Wanneer 'n afdelingsbestuur versuim om aan sy 
verpligtinge (soos deur die Konstitusie van die Party 
bepaal, byvoorbeeld wat betref sy geldelike 
verantwoordelikheid, die indiening van lyste en verslae 
of andersins) te voldoen, rapporteer die hoofbestuur 
sulks aan die kongres. Die kongres besluit dan by 
meerderheid van stemme of aan die verteenwoordigers van
so 'n afdelingsbestuur sittingsreg toegestaan sal word
i /H • (4 6 ) 5al dan m e .

Waar die hoofbestuur in stryd handel met die belange of 
besluite van die Party, mag die kongres die hoofbestuur 
ontbind, in welke geval alle setels in die hoofbestuur 
gelyktydig vakant sal wees. Die kongres kies
onmiddellik daarna die lede, en die afdelingsbesture 
kies hul verteenwoordigers in die hoofbestuur binne een 
maand na die besluit van die kongres.
'n Buitengewone kongres van die Party kan deur die 
hoofbestuur bele word. Waar vyf afdelingsbesture dit 
vra, moet die hoofbestuur 'n buitengewone kongres bele.

3. ORGANISATORIESE EN STRUKTURELE KENMERKE VAN DIE 
REPUBLIKEINSE PARTY VAN SUIDWES-AFRIKA/NAMIBIe.

Die RP fungeer deur middel van die volgende organe:(47)

- Lede;

- Takke en streeksrade;

~ Jeugtakke en jeugkomitees;

- Kiesafdelingsrade;/....
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- Kiesafdelingsrade;

- Jeugraad en jeugkonferensie;

- Hoofraad;

- Leier; en

- Kongres.

3.1 LIDMAATSKAP VAN DIE PARTY(48)

'n Blanke persoon wat aan die volgende vereistes 
voldoen, kan as lid van die Party toegelaat word:

- Permanent in Suidwes-Afrika/Namibie woonagtig is, of 
slegs vir studiedoeleindes buite die Gebied 
woonagtig is;

- Bo die ouderdom van 18 jaar is;

- Sou kwalif iseer as stemgeregtigde vir die Blanke 
Verteenwoordigende Owerheid (Wetgewende Vergadering) 
indien hy die nodige naturalisasie-aansoek en
registrasievereistes sou nakom;

- Die voorgeskrewe ledegeld betaal het;

- Plegtig as vo1g verklaar:

"Ek, die ondergetekende, verklaar hiermee plegtig 
dat ek glo in die beginsels van die Paity soos 
uiteengesit in die program van sy beginsels, dat ek 
daardie beginsels onderskryf en dit na die beste van

my/....
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my vermoe sal uitleef en dat ek my uit vrye beweging 
en opreg verbind om die bepalings van die Grondwet 
van die Party na te kom en te onderhou, en om my aan 
die gesag en tug van die Party te onderwerp.
Ek verklaar verder dat ek nie lid is van enige ander 
politieke party of politieke organisasie nie"; en

- Sy lidmaatskap deur die bestuur van daardie betrokke 
tak goedgekeur word.

Geen lid van die Party mag beginsels verkondig of 
onderskryf, wat in stryd is met die beginsels en 
doelstellings van die Party nie.
By betaling van ledegeld en goedkeuring as lid van die 
Party, word aan sodanige nuwe lid n kwitansie uitgereik 
wat ooreenstem met die bewoording soos hierbo 
aangehaal. Sodanige kwitansie dien as bewys van 
lidmaatskap na ondertekening deur die lid.
Indien 'n lid sy woonplek verander na 'n adres wat binne 
die grense van 'n ander tak val, word hy by voorlegging 
van bogemelde kwitansie lid van daardie tak, en die 
sekretaris van sodanige tak waarvan hy sy naam in die 
lederegister ingeskryf het, moet die sekretaris van die 
tak waar die lid vantevor^ ingeskryf was
dienooreenkomstig in kennis stel.
Elke tak hou 'n lederegister waarin die name en adresse
van al sy lede opgeteken word.

« A H A  van die tak in die stemdistrik enn Persoon word lid van m e  L
wnon of, indien daar geen tak kiesafdeling waarin hy woon oi,

. , lid van die tak in die stemdistrikbestaan m e ,  word hy n a
en kiesafdeling naaste aan sy woonplek, met(Voorbehoud
van die bepalings ten opsigte van jeugtakke.
Enige lid van 'n tak kan met toestemming van die

j. f-oLr „flaraan hy behoort, lid word vantakbestuur van die tak waaraan ny >
, J , lf_ 1n .n ander kiesafdeling indien hyn ander tak, selfs in n a ,./

5 dit/....



- 72 -

dit verkies.

Lidmaatskap van die Party word beeindig deur 
skriftelike bedanking of oorlye van 'n lid en skrapping 
van 'n lid.

By wanoptrede kan 'n lid sonder opgaaf van redes geskrap 
word as lid van die Party deur die takbestuur of 
kiesafdelingsraad wat jurisdiksie oor sodanige lid het, 
of deur die hoofraad of kongres van die Party. So
byvoorbeeld, is K.R. Sievers van die kiesafdeling 
Windhoek Oos se lidmaatskap van die RP op 25 Julie 1983
op 'n spesiale dagbestuursvergadering van die Party
beeindig. ^
Die dagbestuur het naamlik opdrag van die hoofraad van 
die Party ontvang om die situasie te bespreek wat 
ontstaan het rondom Sievers se volgehoue kritiek op die 
Party en die leiding daarvan.
Die Hoofraad het verder opdrag gegee, dat Sievers se
lidmaatskap van die Party onmiddellik beeindig moet 
word indien daar nie tot 'n vergelyk met hom gekom kon 
word en hy van standpunt en houding verander het nie.
Die probleem het ontstaan weens die verskil in 
interpretasie tussen Sievers aan die een kant en die 
party—organe aan die ander kant oor die 
vryemarkekonomie, die vleisbemarkingswet, die 
wolbemarkingspraktyk en die verbod op die hou van 
vergaderings.  ̂ Sievers se uitlatings in die pers 
oor die partyleiding was 'n ander belangrike saak van 
bespreking. Die Party en Sievers kon mekaar egter nie 
vind oor die verskille nie, en Sieveis se lidmaatskap 
is beeindig.

'n Lid wat geskors is, moet weer aansoek doen om 
lidmaatskap by die hoofraad van die Party.

Nadat/....
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Nadat 'n lid geskrap is deur 'n takbestuur of
kiesafdelingsraad, kan sodanige lid binne veertien dae 
teen die skrapping appelleer na die hoofraad, wie se 
beslissing finaal is. Skrapping van 'n lid deur die 
hoofraad of die kongres word as finaal beskou.

3.2.1 TAKKE VAN DIE PARTY(53}

Een of meer takke kan in elke kiesafdeling gestig word. 
Die persone wat by 'n stigtingsvergadering teenwoordig 
is en wat daar inskryf as lede van die Party, of wat 
reeds lede van die Party in daardie betrokke 
kiesafdeling is maar van voorneme is om lede van die 
nuwe tak te word, is op sodanige vergadering geregtig 
om die eerste bestuur van die tak te kies.
'n Stigtingsvergadering word deur die hoof sekretaris 
bele in oorleg met die dagbestuur van die betrokke 
kiesafdelingsraad indien daar reeds so 'n 
kiesafdelingsraad bestaan.
'n Tak moet uit minstens vyftien lede bestaan, tensy 
skriftelike toestemming van die dagbestuur of hoofraad 
van die Party ontvang word dat 'n spesifieke tak gestig 
kan word of kan voortbestaan met minder as die minimum 
getal lede.
Sodra 'n tak se ledetal honderd-en-vyftig oorskry, moet 
die sekretaris van die tak die hoof sekretaris van die 
Party daarvan in kennis stel. Daarna moet die 
hoof sekretaris so gou moontlik 'n ledevergadering bele 
waarop daar besluit moet word in hoeveel takke die tak 
verdeel moet word, en wat die grense van die nuwe takke 
sal wees. Die vergadering neem ook 'n besluit met 
betrekking tot die verdeling van die bates van die tak. 
Daarna bele die h o o f sekretaris n stigtingsveigadering. 
indien 'n takbestuur sou besluit dat so n verdeling nie

in/....
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in die Party se belang is nie, moet die takbestuur die 
kiesafdelingsraad wat jurisdiksie het skriftelik van 
die besluit in kennis stel. Indien die
kiesafdelingsraad, na bestudering van die opgaaf van 
redes in die betrokke skrywe, besluit dat dit nie in 
die belang van die Party is om 'n tak te verdeel nie 
moet sodanige kiesafdelingsraad skriftelik redes indien 
by die dagbestuur van die hoofraad, of die hoofraad 
wat 'n finale beslissing moet gee.
Indien die takbestuur van 'n tak met minder as 
honderd-en-vyftig lede dit in belang van die Party ag 
om die tak te verdeel in twee of meer takke, moet so ’n 
takbestuur skriftelike vertoe aan die kiesafdelingsraad 
van die betrokke kiesafdeling rig. Die kiesafdelings
raad moet dan 'n skriftelike aanbeveling aan die 
dagbestuur van die hoofraad of die hoofraad maak, wat 
as die finale beslissing beskou word.
Sodra 'n tak op 'n stigtingsvergadering gestig en 'n 
takbestuur verkies is, moet sodanige takbestuur 
onverwyld die betrokke kiesafdelingsraad van die 
stigting in kennis stel, waarop die dagbestuur van die 
kiesafdelingsraad binne veertien dae aan die takbestuur 
kennis moet gee dat die tak erken word of indien nie, 
redes moet verstrek waarom erkenning geweier word.
Indien daar geen kiesafdelingsraad bestaan in 'n 
kiesafdeling waar 'n nuwe tak gestig is nie, moet kennis 
gegee word van die stigting deur die hoofsekietaris aan 
die dagbestuur van die hoofraad, wat dan binne veertien 
dae die tak moet erken of erkenning moet weier met 
skriftelike opgaaf van redes aan die betrokke 
takbestuur.
’n Tak verval wanneer die takbestuur versuim om alle 
vereiste opgawes soos in die Konstitusie bepaal in te 
dien by die h o o f sekretaris van die Party, of versuim om 
die voorgeskrewe bydraes binne die voorgeskrewe tydperk
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te maak, tensy skriftelike toestemming vir uitstel deur 
die hoofsekretaris verleen is.
'n Tak kan ook verval wanneer dit versuim om te 
reorganiseer ooreenkomstig die bepalings van die 
Konstitusie of as dit deur die hoofraad van die Party 
ontbind word.
Sodra ’n tak van die Party verval of deur die hoofraad 
ontbind word, word al die eiendom, bates en besittings 
van daardie tak die eiendom van die kiesafdelingsraad 
in die betrokke kiesafdeling.

3.2.2 PLIGTE EN WERKSAAMHEDE VAN TAKKE(54}

Elke tak is verantwoordelik vir die uitvoering van die 
doelstellings van die Party in sy gebied en die werwing 
van nuwe lede.
Die voorsitter van die tak bele ’n spesiale vergadering 
op die skriftelike versoek van een-tiende van die lede 
van die tak.
Gedurende die tydperk 1 Februarie tot 31 Maart van elke 
jaar moet elke tak 'n ledevergadering ter reorganisasie 
van die tak bele waarop 'n takbestuur en jeugkomitee 
kragtens die Konstitusie verkies word.  ̂ Toestemming 
om af te wyk van die genoemde datums, kan deur die 
hoofsekretaris verleen word. Die reeling bestaan ook 
dat of die leier van die Party, of die hoof sekretaris 
en/of 'n lid of lede van die Party in die 
(Blanke) Wetgewende Vergadering hierdie
reorganisasievergaderings moet toespreek met die
uitsluitlike doel om die lede oor partybeleid en

, . (56 )-standpunte m  te lig.
Die jaarlikse ledevergadering bepaal jaarliks die 
maksimum aantal lede waaruit die takbestuur moet 
bestaan.

Elke/....
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Elke tak moet poog om genoegsame fondse in te samel vir 
die uitvoering van die doelstellings van die Party.
'n Byeenkoms van die lede van 'n tak vind, indien
moontlik, op 'n kwartaallikse basis plaas, en van takke
word verwag om ten minste een keer per jaar ’n
byeenkoms, gepaard met 'n openbare vergadering, aan te
k -  ̂ (57) bied.

(58)Takke mag beskrywingspunte vir die kongres opstelv 1

en skriftelik aan die betrokke kiesafdelingsrade voorle
vir oorweaine en handeling daarmee soos voorgeskryf in

(59)die Konstitusie van die Party.
Die taksekretaris moet minstens sewe dae voor 'n
ledevergadering aan elke lid skriftelik kennis gee van 
die datum, tyd en plek van sodanige vergadering.

Elke tak het die reg en bevoegdheid om in eie naam 'n 
regsgeding in te stel, of te verdedig, roerende en 
onroerende eiendom te koop of te verkoop, te vervreem, 
te huur, te verhuur of te verpand.
Geen regsgeding mag egter ingestel of verdedig word 
sonder die medewete of kennis van die hoofsekretaris of
leier van die Party nie, en die dagbestuur van die
hoofraad of die hoofraad is daarop geregtig om op enige 
stadium op eie inisiatief voortsetting van sodanige 
aksie of verdediging van T. aksie, namens 'n tak te
behartig met inbegrip van die reg om enige sodanige

, f-o c f P r l k  o f  l 3 3 t  V 3 3 1  •aksie te verweer, te sta
i aa i-oo nm eeld in te samel, te leenElke tak het ook die reg om gei 5

of voor te skiet teen sodanige sekuriteit as wat die
betrokke tak in sy absolute diskresie mag goedvind,

i onder die voile beheer vansolank sodanige sekuriteit onuei
daardie tak val. ., oHp eeld slegs ten opsigteGenoemde magte en bevoegdhede ge s f

• n,rrv- of landsbelang. van handelmge m  party _
,■ fpn einde uitvoering te gee aanDokumente wat nodig is ten e m u h i e r d i e / ....
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hierdie magte en bevoegdhede, moet geteken word deur 
enige twee lede van die dagbestuur van die betrokke 
tak.
In gebiede waar dit in belang van die uitvoering van 
die doelstellings van die Party is of in belang van die 
koordinasie van party-aktiwiteite kan enige aantal 
takke uit verskillende kiesafdelings, wat dit wenslik 
ag, 'n streeksraad vorm wat funksioneer onder 'n 
dagbestuur en skakeling tussen die betrokke takke en 
met ander streeksrade ten doel het. So 'n streeksraad 
is egter slegs aanvullend, en het geen magte of 
bevoegdhede in terme van die Konstitusie van die RP
nie.

3 2 3 JEUGTAKKE EN JEUGKOMITEES VAN DIE PARTY

Geen lid ouer as drie-en-dertig jaar mag lid van 'n 
jeugtak of jeugkomitee wees nie, behalwe met die 
skriftelike toestemming van die kiesafdelingsraad wat 
sodanige toestemming te eniger tyd kan herroep. 
Jeugtakke is aan geen grense gebonde nie, behalwe soos 
by ooreenkoms aangegaan met nabygelee jeugtakke. Elke 
jeugtak besluit egter by sy stigtingsvergadering in 
watter kiesafdeling hy wil setel.
Behalwe waar dit in stryd is met genoemde bepalings, 
moet alle ander bepalings ten opsigte van die stigting, 
samestelling, funksionering, regte, magte
bevoegdhede van takke van toepassmg wees.

• in 'n kiesafdeling bestaan nie,Waar daar geen jeugtak in n k
oc Hrie lede onder die ouderdommoet elke tak met meer as drie

 ̂ ioar 'n jeugkomitee m  die lewe roepvan drie-en-dertig jaa > J .
, .oariikse reorganisasievergadering.tydens die tak se jaarlikse b

<- nit minstens 'n voorsitter en n So 'n komitee moet uit . ipueaangeleenthede van die
sekretaris bestaan ten einde jeugaa g Porty/....
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Party onder daardie tak se lede te bevorder.

3.2.4 TAKBESTURE(61}

'n Tak word beheer en bestuur deur 'n takbestuur wat
gekies word deur die persone wat by 'n
stigtingsvergadering teenwoordig is en wat daar inskryf
as lede van die Party, of wat reeds lede van die Party
in daardie betrokke kiesafdeling is maar van voorneme
is om lede van die nuwe tak te word, en lede van die
tak wat teenwoordig is op die jaarlikse ledevergadering
van die betrokke tak, indien daar wel 'n kworum van vyf 

(62)lede teenwoordig is.

'n Takbestuur bestaan uit minstens vyf lede naamlik 'n 
voorsitter, ondervoorsitter, sekretaris en minstens 
twee addisionele lede.
Die takbestuur van die tak word verkies deur die lede 
van die tak op die stigtingsvergadering van die tak, en 
daarna jaarliks op die jaarvergadering van lede, by 
wyse van geslote stembriefies.
Die verkiesing van bestuurslede is onderhewig aan die 
goedkeuring van hul lidmaatskap indien dit nog nie 
goedgekeur is nie.
Die voorsitter, ondervoorsitter en sekretaris vorm 
die dagbestuur van die tak wat spoedeisende 
sake kan afhandel. Die dagbestuur doen verslag 
van sy werksaamhede aan die eeisvolgende 
takbestuursvergadering.
indien 'n vakature in die takbestuur ontstaan, het die 
°orblywende lede van die takbestuur die reg om die 
vakature te vul.
^ndien 'n vakature in die dagbestuur ontstaan, word so Ti 
vakature gevul deur die verkiesing van 'n lid van die

takbestuur/....



- 79 -

takbestuur deur die takbestuur, nadat die vakature in 
die takbestuur gevul is.
Enige lid van die tak kan 'n takbestuursvergadering as 
waarnemer bywoon.
Die kworum vir 'n takbestuursvergadering is minstens die 
helfte van die bestuurslede.

3.2.5 PLIGTE, MAGTE EN BEVOEGDHEDE VAN TAKBESTURE(63]

Takbesture moet minstens vier keer per jaar
v e r g a d e r , e n  die dagbestuur is daarvoor
verantwoordelik om ledevergaderings vir die tak te 
bele.
Elke takbestuur is verder verantwoordelik vir die 
handhawing van partydissipline in die betrokke tak, en
moet binne die gebied van die tak die belange van die
Party behartig en uitvoering gee aan die pligte van die
tak.
'n Takbestuur moet aktief optree in die verkiesing van 
lede vir die (Blanke) Wetgewende Vergadering van 
Suidwes-Afrika/Namibie. Onderworpe aan die goedkeuring 
van die hoofraad van die Party, moet takbesture ook
aktief wees in die verkiesings van plaaslike owerhede. 
Takbesture is verantwoordelik vir die werwing van lede 
en die goedkeuring van lidmaatskap van nuwe lede, asook

ledeeeld en die werwing van vir die insameling van leaegei &
. i* Dnvt"\7 pn die betrokke tak.fondse vir beide die Party en aie

,d js moet deur 'n takbestuurVoornemende nuwe lede moec
, van lede van die tak waaropge-evalueer word, en n lys van i f

uprskvn, moet bygehou word, elke lid se naam en adres versKy ,
, Pike iaar tussen 31 Maart en 15Sodanige ledelys word e J
, r „brpraris van die Party gestuur. April aan die hoofsekret

• „ Jo uan elke kalendermaand nDaarna word aan die einde van ei
I aan die hoof sekretarisaddendum tot die tak se ledelys aan a gestuur/....
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gestuur, indien enige nuwe lede in die voorafgaande
maand tot die tak toegelaat is. Dieselfde prosedure

mutal=i's— ffut:andis ten opsigte van skrappings van 
die ledelys van 'n tak.
Gedurende die tydperk 1 Februarie tot 31 Maart van elke 
jaar, moet elke takbestuur ’n ledevergadering bele ter 
reorganisasie van die takbestuur.
Die takbestuur neem die inisiatief vir die insameling 
van fondse om die Party se doelstellings te bevorder. 
Takbesture organiseer die voortgesette registrasie van 
kiesers, en kan komitees instel wat bestaan uit lede 
van die tak (onder voorsitterskap van ’n takbestuurslid) 
om spesifieke take te verrig of werksaamhede te 
organiseer.
Takbestuursvergaderings word bele deur die voorsitter 
in oorleg met die sekretaris van die tak, wat sorg dra 
dat elke bestuurslid individueel kennis kry van so ’n 
vergadering. Soos in die geval van ledevergaderings
word takbestuursvergaderings ook deur middel van die

i a • (6 6 )pers aangekondig.

80

3.3.1 KIESAFDELINGSRADE VAN DIE PARTY(67)

’n Kiesafdelingsraad word gestig in elke kiesafdeling 
waar daar twee of meer takke van die Party bestaan. 
Waar daar slegs een tak in n kiesafdeling bestaan moet 
die takbestuur ook as kiesafdelingsraad fungeer.
Die voorsitter, ondervoorsitter en sekretaris van elke 
tak in die kiesafdeling, verteenwoordig hul tak in die

4

kiesafdelingsraad. Indien die ledetal van n tak 
vyf-en-sewentig oorskry, word 'n addisionele 
verteenwoordiger deur die takbestuur aangewys vir elke 
vyf-en-twintig lede waarmee die gemelde aantal lede van 
vyf-en-sewentig oorskry word.

Die/....
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Die kiesafdelingsraad kies jaarliks uit eie geledere 'n 
voorsitter, ondervoorsitter en sekretaris en, indien 
nodig, nog drie lede om spoedeisende take te verrig.
Die kworum vir 'n kiesafdelingsraad is die helfte van 
die raad.
Sodra ’n kiesafdelingsraad verval of ontbind word deur 
die hoofraad, word alle bates, besittings en eiendom 
van daardie kiesafdelingsraad die eiendom van die 
hoofraad.

3.3.2 PLIGTE, MAGTE EN BEVOEGDHEDE VAN 
KIESAFDELINGSRADE(68}

Die kiesafdelingsraad vergader minstens twee maal per 
jaar, of so dikwels as wat dit deur die 
kiesafdelingsraadvoorsitter byeengeroep word. Die
voorsitter moet te eniger tyd 'n vergadering op versoek 
van een van die takbestuursvoorsitters bele.
Elke kiesafdelingsraad moet die besluite van die leier 
die hoofraad en die kongres uitvoer, en is ook 
verantwoordelik vir die uitvoering van die 
doelstellings van die Party en die propagering van sy

u • 1 <69)program van begmsels.
Kiesafdelingsrade is verder verantwoordelik vir die 
erkennning van nuwe takke, die bevordering van 
fondsinsame1 ing in oorleg met die onderskeie 
takbesture, en moet toesien dat finansiele verpligtinge 
teenoor die hoofraad nagekom word ooreenkomstig die 
besluite van die kongres. So byvoorbeeld het die 
kiesafdelingsraad in die Kiesafdeling. Okahandja, 
gedurende Mei 1983 die raad se geldelike verpligting 
teenoor die Party met meer as vyf keer oorskry toe

500,00 bygebring is in plaas van die R3 000,00 wat 
°orbetaal moes w o r d . ^ ^

Gedurende/....
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Gedurende April van elke jaar vergader die
kiesafdelingsraad om 'n voorsitter, ondervoorsitter, 
sekretaris en 'n hoofraadslid vir 'n nuwe termyn te 
verkies deur middel van geslote stembrief ies. 'n 
Penningmeester word ook uit eie geledere aangewys 
indien die sekretaris nie die funksie vervul nie.
Tydens die vergadering word beskrywingspunte van die 
takke oorweeg vir aanbeveling by die dagbestuur van die 
hoofraad of die hoofraad, vir voorlegging en oorweging 
deur die kongres.

Kiesafdelingsrade is verplig om finansiele bydraes 
ooreenkomstig die besluit van die vorige kongres by die 
hoofraad in te betaal.
Hoogstens drie beskrywingspunte moet aan die
hoofsekretaris versend word vir oorweging deur die 
hoofraad, en vir voorlegging aan die kongres.
Elke kiesafdelingsraad moet ook die name en adresse van 
alle kongresafgevaardigdes en hul secundi in daardie 
kiesafdeling aan die hoofsekretaris voorsien, asook 
dokumentasie soos jaarverslae en n opgaaf van alle
bates en laste van beide die kiesafdelingsraad en van 
elke tak in daardie kiesafdeling, indien by die 
hoofsekeretaris vir voorlegging aan die hoofraad.

°it is in die kiesafdelingsraad se diskresie om enige 
tak in sy kiesafdeling te ontbind, indien dit in belang
van die Party sou wees. Sodanige tak besit egter die
reg van appel na die hoofraad.
Fi i aa a rpe en bevoegdheid om intJ-ke kiesafdelingsraad het die reg eu &
e i e  n a a m  'n regsgeding in te stel, of te verdedig, 
r°erende en onroerende eiendom te koop of te verkoop, 
te vervreem, te huur, te verhuur of te veipand.^
Geen regsgeding mag egter deur enige kiesafdelmgsraa 
ingestel Qf verdedig word sender die medewete of kennis

d

van
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van of die hoof sekretaris of die leier nie, en die 
dagbestuur van die hoofraad of die hoofraad is daarop 
geregtig om op enige stadium op eie inisiatief 
voortsetting van sodanige aksie of verdediging van 'n 
aksie namens 'n kiesaf del ingsraad te behartig met 
inbegrip van die reg om enige sodanige aksie te 
verweer, te staak of te laat vaar.
Elke kiesafdelingsraad het ook die reg om geld in te 
samel, te leen of voor te skiet teen sodanige 
sekuriteit as wat die betrokke kiesafdelingsraad in sy 
absolute diskresie mag goedvind, solank sodanige 
sekuriteit onder die voile beheer van daardie 
kiesafdelingsraad val. Genoemde magte en bevoegdhede 
geld slegs ten opsigte van handelinge in party- of 
landsbelang.
Dokumente wat nodig is ten einde uitvoering te gee aan 
hierdie magte en bevoegdhede, moet geteken word deur 
enige twee lede van die dagbestuur van die betrokke
kiesafdelingsraad•

3 4 1 DIE JEUGRAAD EN JEUGKONFERENSIE  V AN DIE
p a r t y '

Die koordlnerlng van jeugsake binne die Party geskied 
op 'n streeksbasis wat soos volg ingedeel word:

- Die sentrale-, noordelike- en suidelike streek;

- Die gebied noord van die sentrale streek staan 
bekend as die noordelike streek; en

- Die gebied sold van die sentrale streek staan bekend 
as die suidelike streek.

Die/....
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Die jeugraad van die Republikeinse Party van 
Suidwes-Afrika/Namibie bestaan uit een lid verkies deur 
elk van die noordelike en suidelike jeugstreeksrade, en 
drie lede verkies deur die sentrale jeugstreeksraad; 
die hoofsekretaris; en hoogstens drie lede gekoopteer 
deur die jeugraad.

3.4.2 PLIGTE, MAGTE EN BEVOEGDHEDE VAN DIE JEUGRAAD EN 
DIE JEUGKONFERENSIE(72)

Die jeugraad moet horn beywer vir die stigting van
jeugtakke, die opleiding van jeuglede in
party-organisasie, en die propagering van die
doelstellings van die Party deur jeuglede en jeugtakke.

• ( 73)Verder bele die jeugraad jeugkonferensies.
Dit koordineer die aktiwiteite van jeugtakke, 
jeugkomitees en jeugstreeksrade, en werf jeuglede vir 
die Party. Die jeugraad beywer horn ook vir skakeling 
tussen jeuglede, jeugtakke en die hoofraad.

Die jeugraad vergader minstens drie maal per jaar op 
datums en plekke soos bepaal deur die voorsitter, wat 
tesame met 'n ondervoorsitter jaarliks uit eie geledere
verkies w o r d . ^ “̂
Die jeugraad word deur die hoofraad gefmansier.
°P die jaarlikse j e u g k o n f erensie moet die voorsitter

a - • j Hnpn oor die voorafgaande jaarvan die jeugraad verslag aoen uu j

se werksaamhede deur die jeugraad.
n,- . , , __ ,n-r elke ieugkonferensiejeugraad stel 'n agenda op vir j
wet die volgende ten doel:

- t i • , deur kongreslede vanInligting van en besprekmg
sake in lands- en partybelang,

_ Opleiding/....
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- Opleiding in party-organisasie;

- Koordinering van organisasie in en deur jeugtakke;

- Sosiale byeenkoms van jeuglede van die Party;

- Kennismaking met leiersfigure in die Party;^76  ̂
en

- Verkiesing van drie jeuglede tot die jeugraad per 
geslote stembriefie.

Alle lede van die Party onder die ouderdom van
drie-en-dertig jaar, of met spesiale vergunning^77  ̂ het
sittingsreg op die jeugkonferensie, tensy die jeugraad
dit wenslik ag om die omvang van die jeugkonferensie te
beperk en voornemende konferensiegangers te keur.
Die jeugkonferensie kies sodanige ampsdraers wat vir
die doeleindes van elke jeugkonferensie nodig geag
word, en bepaal sy eie ordereelings indien nodig.
'n Jeugstreeksraad word op dieselfde wyse as 'n

(78)streeksraad gevorm in elk van die sentrale-,
noordelike- en suidelike streek, en die bestuurslede 
van elke jeugtak en jeugkomitee in elk van die drie 
streke is lid van die jeugstreeksraad van die betrokke 
streek.
Jeugstreeksrade vergader so dikwels as moontlik op 
versoek van die betrokke voorsitter van enige jeugtak 
of jeugkomitee, maar is verplig om tussen 15 Januarie 
en 15 Maart van elke jaar te vergader en 'n voorsitter, 
ondervoorsitter en sekretaris, asook jeugiaadslede  ̂
te verkies.
Tydens die vergadering word 'n geskikte datum, plek en 
tema vir 'n jeugkonferensie bespreek, vir oorweging deur 
die jeugraad.

Die/....
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Die sekretaris van 'n jeugs treeksraad moet binne 
veertien dae nadat die raad vergader het, afskrifte van 
die notule van sodanige vergadering versend aan beide 
die jeugraadsekretaris en die hoofsekretaris.

3.5.1 DIE HOOFRAAD EN LEIER VAN DIE PARTY(80}

(81)Die hoofraad word soos volg saamgestel:

- Die leier van die Party wat optree as voorsitter van 
die hoofraad;

- Die voorsitter van die Party;

- Die twee ondervoorsitters van die Party;

- Lede van die (Blanke) Wetgewende Vergadering;

- Die voorsitter, ondervoorsitter en sekretaris van 
die jeugraad;

- Een verteenwoordiger van elke kiesafdelingsraad; en

- Hoogstens vyftlg addislonele lede verkles deur die 
kongres om die persentasie verteenwoordig deur elke 
taalgroep op die hoofraad in die volgende verhouding

te bring:

Afrikaans 
Duits 
Engels

Die hoofraad 
dikwels as

50%
40%
i o % . 182

, • j-cfens drie maal per jaar en sovergader minster
, HiP leier 'n vergadering bele, asook wat die le-LtJ. wanneer/....
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wanneer daartoe versoek deur minstens agt lede van die 
hoofraad. Die leier bele ook vergaderings van die 
dagbestuur so dikwels as wat hy dit nodig ag. Die 
dagbestuur moet, onder voorsitterskap van die leier, 
sodanige pligte en werksaamhede verrig as wat die 
hoofraad of die leier daaraan opdra, en is saamgestel 
uit die leier, vyf lede deur die hoofraad verkies uit 
eie geledere, en soveel lede, tot 'n maksimum van 
twintig, as wat die leier in sy uitsluitlike diskresie 
van tyd tot tyd mag aanstel. Hierdie aanstellings 
verval op die laaste dag van die jaarlikse kongres, en 
die helfte van die lede vorm 'n kworum.

Die hoofraad of die dagbestuur kan ad hoc-komitees 
aanwys vir spesifieke take, en moet van geval tot geval 
bepaal hoe sodanige komitees saamgestel word. Die 
leier en die hoofsekretaris moet uit hoofde van hul amp 
sitting op al sodanige komitees he.
Indien minstens vyftig lede van die Party wat behoort 
aan een van die drie taalgroepe (Afrikaans, Engels of 
Duits) dit versoek, kan die hoofraad goedkeuring 
verleen aan so 'n groep om 'n komitee uit eie geledeie 
saam te stel. Die komitee sien dan om na die volks- en
kultuurbelange van daardie taalgroep waar dit oorvleuel
met die belange van die Party, en stel beskrywingspunte 
daaromtrent op vir oorweging deur die kongies.
Hierdie komitees moet ook sake ondersoek wat die
belange van hul groep raak, aanbevelings daaromtrent 
d°en aan die hoofraad en/of die kongres, en is geregtig 
°P voile sittingsreg vir drie afgevaardigdes in die 
boofraad en/of die kongres wanneer sodanige 
aanbevelings voor die hoofraad en/of die kongres vir 
oorweging dien.
Die hoofraad en die dagbestuur het die reg om

spesifieke/....
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wanneer daartoe versoek deur minstens agt lede van die 
hoofraad. Die leier bele ook vergaderings van die 
dagbestuur so dikwels as wat hy dit nodig ag. Die 
dagbestuur moet, onder voorsitterskap van die leier, 
sodanige pligte en werksaamhede verrig as wat die 
hoofraad of die leier daaraan opdra, en is saamgestel 
uit die leier, vyf lede deur die hoofraad verkies uit 
eie geledere, en soveel lede, tot 'n maksimum van 
twintig, as wat die leier in sy uitsluitlike diskresie 
van tyd tot tyd mag aanstel. Hierdie aanstellings 
verval op die laaste dag van die jaarlikse kongres, en 
die helfte van die lede vorm 'n kworum.

Die hoofraad of die dagbestuur kan ad hoc-komitees 
aanwys vir spesifieke take, en moet van geval tot geval 
bepaal hoe sodanige komitees saamgestel word. Die 
leier en die hoofsekretaris moet uit hoofde van hul amp 
sitting op al sodanige komitees he.
Indien minstens vyftig lede van die Party wat behoort 
aan een van die drie taalgroepe (Afrikaans, Engels of 
Duits) dit versoek, kan die hoofraad goedkeuring 
verleen aan so 'n groep om 'n komitee uit eie geledere 
saam te stel. Die komitee sien dan om na die volks- en 
kultuurbelange van daardie taalgroep waar dit oorvleuel 
met die belange van die Party, en stel beskrywingspunte 
daaromtrent op vir oorweging deur die kongres.
Hierdie komitees moet ook sake ondersoek wat die 
belange van hul groep raak, aanbevelings daaromtrent 
doen aan die hoofraad en/of die kongres, en is geregtig 
°P voile sittingsreg vir drie afgevaardigdes in die 
hoofraad en/of die kongres wanneer sodanige 
aanbevelings voor die hoofraad en/of die kongres vir 
oorweging dien.
Die hoofraad en die dagbestuur het die reg om

spesifieke/....
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spesifieke organisatoriese funksies en oordeelkundige 
bevoegdhede aan 'n bevoegde persoon uit eie geledere te 
delegeer.
Alle bates van die Party word onder die beheer geplaas 
van 'n raad van trustees wat bestaan uit die leier en 
die hoofsekretaris.

3.5.2 PLIGTE, MAGTE EN BEVOEGDHEDE VAN DIE
------------------------ - Q

HOOFRAAD

Artikel 29 van die Konstitusie van die Party bepaal dat 
die hoofraad moet optree namens die kongres in belang 
van die Party terwyl die kongres nie in sitting is nie.
So byvoorbeeld, het die hoofraad van die Party op 14 

September 1982 'n mosie aanvaar wat die leier van die
Party versoek het om bewerings wat teen die Sentrale
Regering (en die Party) gemaak is, ieg te stel. Die

. i  i  (84)hoofraad se volledige mosie lui soos volg.

"Die Hoofraad van die Republikeinse Party herbevestig:

. dat die RP as lidparty van die DTA die reg tot 
selfbeskikking van die mense van SWA/Namibie onder 
geen omstandighede sal prysgee nie.

. dat die RP as lidparty van die DTA dus ondei geen 
omstandighede en ter wille van kortstondige
voordele, sal afwyk van sy strewe om mense 
bymekaar te bring om sodoende nasionale 
solidariteit te bevorder me.

dat die RP as lidparty van die DTA geen inmenging
deur enige buitelandse mag sal duld nie en Horn

m e /  ....
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nie sy besluite sal laat voorskryf nie.

dat die DTA deur middel van internasionale 
onderhandelings sy selfbeskikkingsreg wil 
uitoefen.

dat Suid-Afrika in die proses nie sy
verantwoordelikheid as wettige voog sal mag 
ontduik nie.

die Hoofraad versoek die Voorsitter van die 
Ministersraad en leier van die RP, mnr. D.F. 
Mudge, om by wyse van 'n perskonferensie bewerings 
wat teen die Sentrale Regering gemaak is, reg te 
stel".

Die hoofraad is verantwoordelik vir die uitvoering van
besluite van die kongres. Dit stel opvolgers aan vir
ampsdraers wat deur die kongres aangewys is tot tyd en 
wy 1 die kongres weer sit. Verder moet die hoofraad
kongresdatums minstens twee maande voor die sitting van
die kongres of 'n buitengewone kongres bepaal, en die

, „ 7 (85)agenda vir die kongres opstei.
Die hoofraad is ook gemoeid met die oorweging en
plasing op die kongresagenda van die beskrywingspunte 
wat ontvang is van 'n komitee wat saamgestel is deui een 
van die drie taalgroepe (Afrikaans, Engels of Duits)
uit eie geledere. Dit hanteer voorstelle en die
jaarverslag aan die kongres, asook die publikasie van 
die kongresnotule. Dit hou toesig en beheer oor
ondergeskikte rade en komitees, en hanteer die skorsing 
van lede en die oorweging van appelle teen skorsing van 
lede deur takbesture of kiesafdelingsrade.

Die hoofraad beheer en bestuur die fondse van cue Party
onderhewig/....
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onderhewig aan spesiale opdragte van die kongres, en 
streef daarna om voortdurend in oorleg met 
ondergeskikte rade en komitees die fondse van die Party 
aan te vul.
Die hoofraad stel personeel aan, teen betaling indien 
nodig, vir die uitvoering van funksies wat in belang 
van die Party nodig geag word.
Verder het die hoofraad die reg en bevoegdheid om in 
eie naam 'n regsgeding in te stel, of te verdedig, 
roerende en onroerende eiendom te koop of te verkoop, 
te vervreem, te huur, te verhuur of te verpand.
Geen regsgeding mag egter ingestel of verdedig word 
sonder die medewete of kennis van of die hoofsekretaris 
of die leier van die Party nie.
Die hoofraad het ook die reg om geld in te samel, te 
leen of voor te skiet teen sodanige sekuriteit as wat 
die hoofraad in sy absolute diskresie mag goedvind, 
solank sodanige sekuriteit onder die voile beheer van 
die hoofraad val.
Genoemde magte en bevoegdhede geld slegs ten opsigte 
van handelinge in party- of landsbelang.
Dokumente wat nodig is ten einde uitvoering te gee aan 
hierdie magte en bevoegdhede, moet geteken word deur 
enige twee lede van die dagbestuur van die hoofiaad.

(8 6)
3.6.1 DIE KONGRES VAN DIE PARTY

Die kongres is die hoogste gesag van die Party. Dit
vorm en bekragtig die beleidI en hou toesig oor al die

(87)
werksaamhede van die Party.
Die kongres van die RP word soos volg saamgestel:

~ Die lede van die hoofraad,

- Die/....
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- Die voorsitter, ondervoorsitter en sekretaris van 
elke kiesafdelingsraad; en

- Afgevaardigdes uit elke tak, met dien verstande dat 
elke tak minstens twee persone vir die eerste vyftig 
of gedeelte van vyftig ingeskrewe lede na die 
kongres kan afvaardig, en daarna een vir elke 
daaropvolgende vyftig ingeskrewe lede van daardie 
tak.

Voltydse amptenare van die Party wat nie afgevaardigdes 
is nie, het sittingsreg op die kongres, maar mag nie in 
die kongres stem nie.
Die hoofraad kan te eniger tyd, indien dit in belang 
van die Party geag word, 'n buitengewone kongres bele en 
moet dit doen op versoek van drie of meer 
kiesafdelingsrade.

( 88 )Die kongres kies jaarliks die leier van die Party;
n voorsitter en twee ondervoorsitters vir die Party; 'n 
hoofsekretaris wat ook optree as penningmeester vir die
kongres, en as sekretaris van die hoofraad; ouditeure
. . . .  (89)vir die Party; vyf lede van die regskommissie; en

soveel partylede as wat nodig mag wees, maar hoogstens
vyftig om die verhouding tussen Afrikaans— (50/o) ,
Duits-(407o) en Engel ssprekende lede (10%) van die
hoofraad so na as moontlik te bring aan die betrokke
Persentasies.
Die hoofraad moet die aantal vakatures bepaal en dit 
aan die betrokke taalgroep se lede in die kongres 
bekend maak.
Tydens die kongres moet die betrokke taalgroep se
afgevaardigdes op die kongres bymekaar kom en partylede
hehorende tot daardie taalgroep, op 'n lys plaas wat 25%
meer name sal bevat as wat daar vakatures is, welke lys
dan aan die kongres voorgele moet word en waaruit die

kongres/....
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kongres die neergelegde aantal vakatures moet vul by 
wyse van meerderheidstem.
Slegs kongresafgevaardigdes mag sulke persone nomineer.

3.6.2 VERRIGTINGE, MAGTE EN BEVOEGDHEDE VAN DIE 
KONGRES

Die kongres bespreek alle beskrywingspunte en wysigings
van die Grondwet van die Party wat deur die hoofraad op
die agenda geplaas is, asook voorstelle en mosies deur 

( 91 )die hoofraad. Dit handel volgens aanvaarde
vergaderingsprosedure, en het die reg om sy eie 
reglement van orde te formuleer.
'n Wysiging van die Grondwet wat die taal— en 
kultuurregte van enige Afrikaans-, Duits- of 
Engel ssprekende lid van die Party mag raak, of 'n 
besluit van die kongres wat enige sodanige regte mag 
aantas of raak, is nie van krag nie, tensy die betrokke 
aange1 eentheid goedgekeur is met n meerderheidstem van 
'n komitee saamgestel uit lede behorende tot sodanige 
taalgroep, sodanige aangeleentheid ook deur die
hoofraad gesteun word by wyse van twee-derde 
meerderheid, en die kongres sodanige besluit of 
wysiging aanvaar met 'n meerderheid van twee-deides van 
die uitgebragte stemme.

Beskrywingspunte vir 'n buitengewone kongres word 
minstens 21 dae voor sodanige buitengewone sitting deur 
die kiesafdelingsrade by die hoofsekretaris vir 
voorlegging aan die hoofraad en plasing op die
kongresagenda ingedien.
ri,- . , *0 01-1 i U e; beDaal wat die ledegelde,Ule kongres moet jaariiKS uepaa b ,
bydraes van takke aan kiesafdelingsrade, en bydraes van 
kiesafdelingsrade aan die hoofraad moet wees. Dit is

in/....
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in die kongres se diskresie om vir verskillende groepe
lede verskillende ledegelde en bydraes te bepaal, en
alle sodanige bepalings van die kongres is
minimumbepalings.
Die kongres beskik oor die bevoegdheid om lede
ingevolge die bepalings van die Grondwet van die Partv
_ , (92) yte skors.
Vir bepaling van die aantal afgevaardigdes na 'n kongres 
geld die ledetal van elke tak soos dit was op die datum 
waarop die tak 'n vergadering hou om af gevaardigdes na 
die kongres aan te wys.
Geen tak is daarop geregtig om lede na 'n kongres af te
vaardig indien daar nie voldoen is aan die neergelegde

( 93)bepalings van die Grondwet nie.
Die name en adresse van die afgevaardigdes en hul 
secundi moet laatstens 30 Junie van elke jaar en
minstens 21 dae voor 'n buitengewone kongres by die 
hoof sekretaris ingedien word. 'n Takbestuur kan sy
afvaardiging na 'n kongres met die nodige geloofsbrief 
wysig.
Secundi vir afgevaardigdes na 'n kongres het sittingsreg 
op sodanige kongres, maar het nie die reg van spraak of 
van stemming nie, tensy 'n brief deur 'n afgevaardigde by 
die kongresvoorsitter ingedien word waarin hy afstand 
doen (tydelik of vir die hele duur van die kongres) van 
sy regte as afgevaardigde ten gunste van ’n secundus wat 
deur sy takbestuur aangewys is, en wie by name in die 
brief genoem word.
In tye van krisis en in sake van buitengewone
dringendheid wat opduik terwyl die kongres nie in
sitting is nie, kan die leier van die Party namens die 
kongres optree.^94^

4. DIE/.
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4. DIE NOMINASIE EN SELEKSIE VAN PARTYKANDIDATE

4.I BESKRYWING VAN NOMINASIE EN DIE BELANGRIKHEID 
DAARVAN

( 95 )E.E. Schattschneider beskryf nominasie as die
aanwysing deur een of ander proses van 'n kandidaat wat 
deur die party aanvaar word as sy kandidaat, met ander 
woorde, die aanwysing word as wettig en bindend deur 
die hele party beskou en die kandidaat is gevolglik 
verseker van die ger.iobiliseerde kiesersteun van daardie 
party. Of 'n nominasie 'n werklike nominasie is of nie, 
hang daarvan af of dit "bindend" is of nie en of dit 
die hele party effektief verbind om vir die kandidaat 
te stem. •
Indien dit "bindend" is, indien alle ander kandidate 
intern tot die party vir die betrokke pos op geen 
partysteun kan reken nie, en indien die party in staat 
is om sy steun op die aangewese kandidaat te 
konsentreer, het daar 'n nominasie plaasgevind sonder 
inagneming van die besondere metode wat gebruik 
is. Die nominasie kan geskied deur middel van 
'n kongreskoukus, 'n konvensie bestaande uit
afgevaardigdes, ’n massa-vergadering, 'n partyverkiesing 
°f deur 'n individu. Die toets is of dit bindend is en
nie hoe dit geskied nie. Tensy 'n party gesaghebbende
£n effektiewe nominasie ten uitvoer kan bring, kan dit 
nie voortbestaan nie, aangesien tweeledige of
yeelpartykandidature 'n seker neerlaag betelcen. Die 
nominasieproses is om hierdie rede 'n beslissende 
partyproses. Diegene in die party wat verantwoordelik 
is vir die nominasie van kandidate beskik oor 
beduidende mag in die party. Indien daar na mag 
gestreef word deur deelname oa n verkiesings, is die 
nominasieproses 'n sleutel tot party-aktiwiteit. In ’n

verkiesing/....
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verkiesing word 'n party se verenigde optrede deur 
middel van 'n nominasie uitgedruk. Wanneer 'n party nie 
meer in staat is om nominasies te maak nie, hou dit op 
om ’n party te wees. Om kandidate te nomineer is een 
van die paar basiese funksies en bestaansredes van 
politieke partye. Die nominasiefunksie, meer as enige 
ander, onderskei die party van ander vorme van 
politieke organisasie. Belangegroepe doen soms 'n 
beroep op kiesers om besondere kandidate en hulle 
beleidsrigtings te steun, maar slegs politieke partye 
nomineer kandidate en bied hulle dan aan die kiesers
as amptelike verteenwoordigers van die
"borgorganisasie".
Maurice D u v e r g e r } verklaar dat die eenvoudigste en
mees realistiese definisie van demokrasie 'n
regeringstelsel is waarin diegene wat regeer, gekies is
deur diegene wat regeer word, deur middel van vrye en
ope verkiesings. Die teorie van verteenwoordiging is
op hierdie beskrywing van 'n demokratiese
regeringstelsel gebaseer, en daar word aanvaar dat die
kieser aan die v e r teenwoordiger 'n mandaat gee om in sy
naam op te tree. In die praktyk is verkiesings net
soos die leerstelling van verteenwoordiging op
ingrypende wyse deur die ontstaan en oncwikkeling van
politieke partye verander. n Deide party het nou die
verhoudings tussen die kieser en die volk en die
parlement (regering) radikaal beinvloed. Alvoxens die
verteenwoordiger deur die kiesers veikies woid, word hy
eers deur die party verkies en dan latifieei. die
kiesers maar net hierdie keuse. Dit is vanselfspiekend
in -n eenpar ty-s taa t waar alleen een kandidaat vir
algemene goedkeuring aanbeveel word. Alhoewel dit in ’n
veelparty-staat minder vanselfsprekend is, is dit
nogtans nie minder waar nie. Hier kan die kieser sy
keuse vanuit verskillende kandidate maak, maar elkeen
van hulle is nogtans deur 'n party genommeer. In

hierdie/....
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hierdie geval ontvang die ver teenwoordiger dan 'n 
dubbele mandaat van sy party en van sy kiesers. Die 
belangrikheid van elke mandaat verskil ooreenkomstig 
die land en die partye. Die partymandaat dra
waarskynlik meer gewig as die van die kiesers.
Die Verenigde State van Amerika is 'n voorbeeld van 'n 
land waar die werklike verkiesing deur ’n voorverkiesing 
voorafgegaan word. Die partye kies eers die kandidate 
wat dan later weer deur die kiesers onder oe geneem 
word. In die Verenigde State van Amerika beoefen beide 
groot partye deur middel van die sogenaamde 
voorverkiesingsmetode ("primaries") hierdie dubbele 
mandaatverteenwoordiging.
In 'n veelpartystelsel is die voorverkiesing minder
belangrik as die verkiesing wat daarop volg. In 'n
enkelparty-regeringstelsel is dit meer belangrik. In
beide gevalle vind die keuse van diegene wat moet
regeer plaas deur 'n meng^el van verkiesing en koopsie,
maar die verhoudings van die mengsel is verskillend.
Die partye as politieke organisasies besluit oor wie
die kandidate gaan wees (interparty-demokrasie) en die
kieserskorps besluit weer wie die verkose amptelike
vei teenwoordigers gaan wees deur n keuse tussen die
partye se benoemde kand idate te maak
( intraparty-demokrasie ) . Die meeste m<:nse dink aan die
Proses van die vulling van publieke ampte as 'n saak van
verkiesings en nie as een van nominasie nie. Nominasie
word beskou as maar net 'n party-aangeleentheid en niks
meer nie. Daar word nie in ag geneem dat deur die
n°minasieproses die aantal potensiele presidente,
goewerneurs, volksraadslede, senatore, ensovoorts van
So*s miljoene mense tot enkele kandidate verminder word
en dat die kieserskorps tussen slegs twee, drie of
wiskien vyf kandidate moet kies nie. In die Verenigde
St£,te van Amerika word daar 'n onderskeid gemaak tussen

"nominasie"/....
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"nominasie", die handeling van die party wanneer 'n 
kandidaat aangewys word, en die "verkiesing" of keuse 
wat die kiesers uitoefen tussen die kandidate wat deur 
die verskillende partye voorgestel is. Die nominasie 
word op groot skaal en in fyn besonderhede deur die 
sisteem van voorverkiesings ("primaries") gereel. 
Buite die Verenigde State van Amerika geskied die 
nominasie met minder openbare vertoon en is dit 
gewoonlik 'n private party-aangeleentheid.
’n Belangrike vraag wat ontstaan by die nominasie van 
kandidate vir verkiesingsdoeleindes, is of kandidate 
noodwendig deur politieke partye genomineer moet word, 
en of hulle nie vry is om sonder die steun van partye 
as kandidate na vore te tree en aan verkiesings deel te 
neem nie. Soms word politieke partye alleen toegelaat 
om kandidate te nomineer en geniet hulle 'n soort van 
alleenreg. In die praktyk is daar in 'n land soos 
Engeland niks wat enigiemand belet om hom as 'n
kandidaat in 'n verkiesing verkiesbaar te stel nie. Om 
egter suksesvol te wees, is dit nodig om die steun van 
n party te he. Onafhanklike, nie-partykandidate behaal 
baie selde sukses. Om as 'n partygenomine^rde-kandidaat 
aan 'n verkiesing deel te neem vereis dat die kandidaat 
aan sekere vereistes, wat elke politieke party self 
bepaal, voldoen het.

4.2 DIE VERSKILLENDE MF.TODES WAARVOLGENS 
PARTYKANDIDATE GENOMINEER WORD

In die meeste demokratiese stelsels is daar twee
dominante sisteme waarvolgens politieke partye 
Candidate kan nomineer.( 97 ’ Eerstens word kandidate 
deur die bree massa van gewone lede van die partye deur
^iddpi , , - r,onnmi neer. Hierdie metodeuei van 'n partystemming genominee

word / .....
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word normaalweg by massalidmaatskapspartve 
(98)aangetref. Die lede kan bestaan uit massas

ingeskrewe lidmaatskapkaartdraende ondersteuners van
die partye wat ook soms jaarliks lidmaatskapgelde moet
betaal wat deur middel van "geslote" partyverkiesings
aan die nominasieverkiesings deelneem. Ten einde
hierdie metode op 'n doeltreffende en bevredigende wyse
te reel moet die partye op georganiseerde wyse
saamgestel word en volgens vaste geskrewe reels en
gevestigde konvensies handel. Volgens hierdie metode
kan alleen diegene wat aan al die partyvoorskrifte
voldoen in geslote partystemmings aan die prosesse
deelneem. Dit is dus ’n private partyhandeling.
In die Verenigde State van Amerika egter, waar partye
nie so formeel georganiseerd is, soos byvoorbeeld die
Blanke politieke partye in Suidwes-Afrika/Namibie nie,
kry party—ondersteuners ook geleentheid om op groot
skaal aan die nominasieprosesse deel te neem. "Ope"
voorverkiesings gee aan die ondersteuners van die ander
politieke party die geleentheid om deel te he aan die
nominasie van kandidate van n besondere paity, terwyl
"geslote" voorverkiesings alleen vir die ondersteuners
van hulle eie party toeganklik is. Die naaste wat n
mens aan partylidmaatskap in die Verenigde State van
Amerika kom, is te vinde in die deelname van
party-ondersteuners aan "geslote" voorverkiesings.
Die tweede hoofvorm van nominasie is waai n kleiner
groepie of komitee van lede of afgevaardigdes van
partylede 'n kandidatekomitee, verkiesingskollege,
koukus, ensovoorts uitmaak en dan gewoonlik agter
g e s l o t e  deure d i e  party se finale keuse maak oor wie
die party se kandidaat in 'n bepaalde verkiesing gaan
w e e s . Hierdie metode word in die reel toegepas deur
die. j i/nHornai'tve waar die massas vanaie sogenaamde kaderpaiuyc

i o d  'n baie informele wyseondersteuners se limaatKsap f
georganiseer/....
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georganiseer is en sonder spesifieke voorregte is. Wat 
party-organisasie betref, is hulle ook gewoonlik 
gedesentraliseer en swak gelntegreer.

4.3 WERKWYSES VIR DIE NOMINASIE VAN KANDIDATE: ' N
VERGELYKENDE OORSIG(99)

Die nominasie van kandidate vir die (Blanke) Wetgewende 
Vergadering of vir enige verkiesing anders as vir lede 
van die (Blanke) Wetgewende Vergadering, geskied in die 
geval van beide partye ooreenkomstig die bepalings van 
die partye se grondwette.
Sodra dit bekend word dat 'n vakature in die (Blanke) 
Wetgewende Vergadering sal ontstaan, of dat 'n algemene 
verkiesing uigeskryf word, bepaal die hoofbestuur of sy 
gevolmagtigde agent (in die geval van die NPSWA) of die 
hoofraad of sy gevolmagtigde agent (in die geval van 
die RP) die datum waarop 'n nominasievergadering in elke 
kiesafdeling gehou sal word.
Die hoofbestuur of hoofraad stel ook 'n gevolmagtigde 
agent aan om in die geval van ledestemmings die datum 
en sluitingsuur vir ledestemmings te bepaal; die
ledestemmings te behartig en te beheer, en
stembusbeamptes aan te stel; en die betrokke takke en 
afdelingsbesture (in die geval van die NPSWA) of 
kiesafdelingsrade (in die geval  ̂ RP) van
bogenoemde datums in kennis te stel.

Nadat kennis ontvang is van n nominasieveigadering, 
Vergader elke takbestuur so gou moontlik om die
Candidate te bespreek. Geen besluit of stemming mag 
e§ter geneem word dat 'n bepaalde kandidaat gesteun sal 
w°rd nie. Verder het geen tak se afgevaardigdes
sittingsreg op die nominasievergadering alvorens die
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sekretaris van die betrokke tak skriftelik aan die 
voorsitter van die afdelingsbestuur of
kiesafdelingsraad bevestig het dat 'n vergadering wel 
gehou is nie. ̂ ^
Slegs lede van die betrokke party wat voldoen aan die 
kwalif ikasies vir ’n lid van die (Blanke) Wetgewende 
Vergadering mag genomineer word, tensy hy in besondere 
omstandighede deur die hoofbestuur of hoofraad 
toegelaat word om as kandidaat benoem te word. In die 
geval van die NPSWA word 'n deposito van R50,00 en in 
die geval van die RP 'n deposito van R100,00, tesame met 
die kandidaat se nominasiebrief by die voorsitter van 
die nominasievergadering ingedien.
Indien 'n kandidaat onbestrede genomineer word, moet die 
deposito aan hom terugbesorg word. Wanneer daar egter 
'n ledestemming moet plaasvind, word die voile deposito 
slegs aan die suksesvolle kandidaat terugbesorg. 
Verslane kandidate verbeur die helfte van hulle 
deposito's en kandidate wat minder as 25 persent van 
die uitgebragte stemme kry, verbeur die voile deposito. 
Verbeurde deposito's kom die betrokke afdelingsbestuur 
of kiesafdelingsraad toe.
In die geval van die NPSWA, sowel as in die geval van 
die RP, geskied nominasies deur middel van voorgeskrewe 
nominasiebriewe wat die volgende besonderhede moet 
bevat: ̂ ^

— Die naam van die kandidaat en vir welke kiesafdeling 
hy genomineer word;

- Die name en handtekeninge van die voorsteller en 
sekondant wat lede van die betrokke afdelingsbestuur
of kiesafdelingsraad moet wees;

~ Die toestemming van die kandidaat dat hy hom 
verkiesbaar/....
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verkiesbaar stel;

- Die onderneming van die kandidaat dat hy nie die
suksesvolle en wettig verkose kandidaat van die
betrokke party sal opponeer in die betrokke
verkiesing nie; en

- Die handtekening van die kandidaat.

By die aanvang van 'n nominasievergadering gee die 
voorsitter van die betrokke vergadering geleentheid vir 
die inhandiging van nominasiebriewe en deposito's. 
Elke kandidaat wat behoorlik genomineer is, kry die reg 
om, in alfabetiese volgorde, die nominasievergadering/ + r\/ \ ® O
toe te spreek. Die vergadering besluit oor 'n
redelike spreektyd wat aan kandidate gegun sal word. 
Daarna verlaat die kandidate die vergadering en die 
voorsitter gun 'n redelike tyd vir bespreking deur die 
vergadering.
Indien meer as een kandidaat genomineer is, vind 'n
stemming deur middel van geslote stembriefies plaas. 
Die suksesvolle kandidaat word dan in beide die geval 
van die NPSWA en die RP, met 'n volstrekte meerderheid 
bepaal. 'n Ledestemming word gehou indien minstens een 
kwart van die teenwoordige lede van die 
nominasievergadering dit versoek voordat die 
vergadering verdaag.
Sodra die datum vir 'n ledestemming bepaal is, sien die 
hetrokke afdelingsbestuur of kiesafdelingsraad 
onmiddellik toe dat vergaderings bele word om die 
kandidate met die party-kiesers in aanraking te bring.
Die kandidate kry dan op sulke^vergaderings gelyke 
spreektyd op dieselfde veihoog.
Candidate wat na aanwysing deur 'n tak, maar voor die 
ledestemming enige openbare vergaderings toespreek, kan

deur/....
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deur die hoofbestuur of hoofraad gediskwalifiseer word, 
'n Aspirant-kandidaat is verder geregtig om slegs een 
manifes, wat deur die hoofsekretaris van die betrokke
party goedgekeur is, onder lede van die betrokke party
„ . (106) te versprei.
Indien 'n kandidaat of sy ondersteuners enige 
propagandalektuur versprei, kan die hoofbestuur of 
hoofraad so 'n kandidaat diskwalif iseer of die 
ledestemming ongeldig verklaar, of albei.
Elke kandidaat is daarop geregtig om 'n verteenwoordiger 
aan te stel om sy belange by die stembus en by die 
telling van stemme te behartig. Sowel die konstitusie 
van die NPSWA, as die van die RP, bepaal dat 'n 
stembusbeampte vir elke stembus aangestel moet 
word.(107) Hierdie stembusbeampte moet dan sorg dra 
dat die nodige reelings vir die betrokke stembus getref 
word, en verder oefen hy beheer uit oor die betrokke 
stembus.
Vir die doeleindes van 'n ledestemming geld die ledelys 
(wat in besit moet wees van die hoofsekretaris van die 
betrokke party) wat beskikbaar is op die datum waarop 'n 
vakature ontstaan, of op die datum waarop n verkiesing 
aangekondig word, afhangende van watter datum die
vroegste is.
Kennisgewing van voorneme om teen die uitslag van 'n 
ledestemming of nominasievergadering beswaar aan te 
teken, moet in die geval van die NPSWA binne 10 dae en 
in die geval van die RP binne 36 uur, nadat die uitslag 
bekend gemaak is, skriftelik of telegrafies by die 
hoofsekretaris van die betrokke party ingedien 
word. * ^
In die geval van die NPSWA oorweeg die hoofbestuur 
hierdie besware, en die beslissing van die hoofbestuur
word as finaal beskou.
t ., , nP WOrd die prosedure gevolg datIn die geval van die Hr, woru r » &

indien/....
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indien dit na afloop van die verkiesing blyk dat die 
betrokke stem 'n verskil sou maak aan die uitslag van 
die ledestemming, moet die beswaar vir 'n finale 
beslissing aan die regskommissie ̂ ^9  ̂ voorgele word. 
Afskrifte van die ledelys van elke tak, wat geld vir 
die betrokke verkiesing, moet vir minstens sewe dae 
voor die ledestemming ter insae le by die sekretaris 
van die betrokke tak vir lede of veronderstelde lede 
van die betrokke party. Besware teen insluitings in, 
of weglatings van, die lys word dan deur die betrokke 
sekretaris, die voorsitter en ondervoorsitter oorweeg. 
Die betrokke sekretaris, voorsitter en ondervoorsitter
van die tak beslis dan met ’n meerderheid van stemme of

. . , • . i (1 1 0 )'n stembriefie uitgereik moet word.

Stemming geskied by wyse van 'n geslote stembriefie wat 
aan elke stemgeregtigde lid by die stembus verskaf 
word. Besonderhede wat op die stembriefie aangebring 
is, behels die name van die kandidate in alfabetiese 
volgorde met 'n ruimte teenoor elke naam waarin 'n 
kruisie getrek kan word. Slegs so n stembriefie wat 
deur die stembusbeampte by n stemming uitgeieik is, 
word as geldig beskou.
Elke stembusbeampte moet verder sorg dra dat die 
stemming gehelm bly en dat alle stembriefles in •„ 
verseelde houer gehou word totdat die stemming
plaasvind.
Die kieser bring sy stem uit deur 'n kruis (x) te maak 
in die ruimte teenoor die naam van die kandidaat wat hy 
steun.

 ̂ j cn,7Pl die NPSWA as die RP verbiedKandidate word deur sowei uie
u on kan bv oortreding van hierdieom helpers te vergoed, en Kan uy  ̂ »

, , , . „ Hour die hoofbestuur ofkonstitusionele bepaling d
u r- , die betrokke partyhoofraad as kandidaat vir u f y

.. ( H D§ediskwalifiseer word.
Elke/___
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Elke stembusbeampte moet 'n ledelys, soos deur die 
partye se konstitusies bepaal, in sy besit he en 
teenoor elke lid se naam afmerk sodra daardie lid sy 
stem uitgebring het. Sodra die stemming gesluit het, 
maak die stembusbeampte die stembus in die 
teenwoordigheid van die kandidate se aangewese 
verteenwoordigers oop. Daarna tel hy die aantal stemme 
wat ten gunste van elke kandidaat uitgebring is, asook 
die aantal bedorwe stembriefies.^ ^ 2 ^
By voltooiing van die stemtelling maak die 
stembusbeampte 'n tellingsertifikaat in duplikaat uit en 
onderteken dit in die teenwoordigheid van die aangewese 
verteenwoordigers. Onmiddellik daarna besorg die 
stembusbeampte die oorspronklike tellingsertifikaat aan 
die gevolmagtigde agent wat ingevolge die betrokke 
party se konstitusionele voorskrifte aangestel is.
Elke stembusbeampte moet ook onverwyld die 
gevolmagtigde agent telefonies van die telling by die 
stembus in kennis stel. Die gevolmagtigde agent maak
dan die uitslag bekend sodra hy van al die stembusse se 
uitslae verneem het.
Na afloop van die stemming plaas elke stembusbeampte 
die afgemerkte ledelys, tesame met alle uitgereikte 
stembrief ies, in 'n koevert en besorg dit so gou
moontlik aan die hoofsekretaris van die betrokke party
. . . (U3) yvir veilige bewaring.

'n Kandidaat of belanghebbende kieser wat beswaar wil 
opper teen die nominasie van enige kandidaat op grond 
van onreelmatighede, ongeoorloofde praktyke of die 
oortreding van 'n bepaling van die betrokke grondwet 
(waarop die nominasie ongeldig verklaar kan word) moet 
binne 10 dae na die nominasie in die geval van die 
NPSWA,'114) en binne 5 dae na die nominasie in die 
geval van die RP,(U5) die hoof sekretaris van die
betrokke party van die volgende besonderhede voorsien:

- 'n / . . . .
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’n Duidelike klagskrif;

Redelike aanduiding van bewyse om die beswaar te 
staaf;

Redelike aanduiding van bewyse dat, indien dit 
waaroor beswaar gemaak word nooit gebeur het nie 
die uitslag van die nominasie anders kon gewees het

■n Onderneming dat die beswaarmaker horn sal onderwerp 
aan die beslissing van die hoofbestuur (in die geval 
van die NPSWA) of die regskommissie (in die geval 
van die RP); en

- Afdoende bewys dat 'n afskrif van die klagstaat aan 
die betrokke persone oorhandig is, of dat hulle dit 
sou ontvang het.

Bogenoemde besonderhede word dan aan die hoofbestuur 
(in die geval van die NPSWA) of die regskommissie (in 
die geval van die RP) voorgele vir finale beslissing 
Die NPSWA se hoofbestuur beskik oor die volgende
bevoegdhede tydens die nominasie von

- , ^  • <116> partykandidate:

- Om 'n wakende oog te hou oor alle verkiesings en deur 
briefwisseling en andersins kandidate aan te moedig 
om hulle beskikbaar te stel en die verkiesing van 
wettig genomineerde kandidate te probeer verseker;

- Om finale uitspraak te lewer in alle geskille 
aangaande verkiesings;

Om toe te sien dat geen lid van die hoofbestuur 
deelneem aan die oorweging van sake waarby sy eie

kandidatuur/....
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kandldatuur of kiesafdeling betrokke Is nie;

- Om die name van al die wettig genomlneerde kandidate 
aan te kondig sodra omstandighede dit veroorloof;

- Om goed te keor dat -n kandidaat wat geen lid van die 
NPSWA is nie, deur die Party ondersteun word;

- Om te beveel dat * ledestemming gehou moet word in
enige kiesafdeling waar daar meer as een kandidaat
beskikbaar is, selfs al q o,,  ̂ L ,,5 sou die betrokke
afdelingsbestuur eenparig wees In sy nominasie; en

- Om, na die aanhoor van getuienis wat hy geoorloof
ag, te beslis of 'n kandidaat wat op die voorgeskrewe
wyse deur 'n kiesafdeling genomineer is, bevoeg is om
kandidaat van die Party te wees. Waar die
hoofbestuur beslis dat dit nie in belano .■Lau6 van die
Party is om 'n kandidaat te nomineer n-i ouxe, moet
eersgenoemde die betrokke bestuursliggaam van sy 
beslissing verwittig en versoek dat -n ander 
nominasie gemaak word. Indien so ’n kiesafdeling met 
sy nominasie volhard, of indien die tyd geen 
hernominasie toelaat nie, moet die hoofbestuur 'n 
kandidaat nomineer, wat dan die amptelike kandidaat 
van die Party is.

Die RP se hoofraad beskik oor die volgende bevoegdhede 
tydens die nominasie van partykandidate:*117^

- Om geskikte kandidate aan te moedig om hulle vir 
nominasie beskikbaar te stel;

- Om toe te sien dat geen lid van die Party deelneem 
aan die oorweging van sake wat sy eie kandidatuur

raak/....
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raak nie;

- Om te beslis dat dit nie in belang van die Party is 
dat 'n wettig genomineerde kandidaat die Party 
verteenwoordig in 'n verkiesing nie, en om in so 'n 
geval opdrag te gee aan die betrokke 
kiesafdelingsraad om 'n ander kandidaat te benoem;

- Ingeval 'n kandidaat sy kandidatuur laat vaar of 
indien die kandidatuur om enige ander rede oopval, 
en die hoofraad ag die tyd nie genoegsaam om 'n 
nominasie van 'n ander kandidaat te laat plaasvind 
volgens die voorskrifte van die Party se grondwet 
nie, kan die hoofraad self 'n kandidaat nomineer om 
die Party in n verkiesing in die betrokke 
kiesafdeling te verteenwoordig;

- Om te beveel dat 'n ledestemming gehou word in enige 
kiesafdeling waar daar meer as een kandidaat 
beskikbaar is, selfs al sou die betrokke 
kiesafdelingsraad eenparig wees in sy nominasie; en

- Om goed te keur dat 'n kandidaat wat geen lid van die 
RP is nie, deur die Party in 'n verkiesing ondersteun
word.

5. GEVOLGTREKKINGS

In hierdie hoofstuk word daar tot 
gevolgtrekkings gekom ten opsigte van
aspekte:

5 #i i tdmaATSKAPSTELSELS/. . . .

die volgende 
die volgende
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5.1 LIDMAATSKAPSTELSELS EN PARTYLIDMAATSKAP

Beide partye skryf sekere vereistes vir lidmaatskap 
voor, en persone wat kwalifiseer doen skriftelik 
aansoek daarvoor. Indien aansoekers aanvaar word as 
voile lede, word hulle lidmaatskapbewysdraende 
ondersteuners ̂ 1 1 8  ̂ van die partye van hulle keuse en is 
hulle geregtig op al die voordele daaraan verbonde. 'n 
Lid se lidmaatskap kan beeindig word indien hy enige 
van die lidmaatskapvoorwaardes verbreek. Enige persoon 
wat as kieser vir verkiesings van die (Blanke) 
Wetgewende Vergadering kwalifiseer en wat ’n sekere
ouderdom bereik het, kan by enige partytak of ander
afdeling in die kiesafdeling waarin hy woonagtig is 
aansoek doen vir toelating. Alle lede van hierdie twee 
Blanke politieke partye in Suidwes-Afrika/Namibie moet 
by die aanvaarding van lidmaatskap van die betrokke 
party onderneem om daardie party se program van 
beginsels en beleid ten voile te onderskryf en om
lojaal aan die party te bly. Partylede staan dus onder 
streng partydissipline wat kan lei tot verbeuring van 
partylidmaatskap of voordele verbonde aan lidmaatskap. 
Die partye verwag ook dat hul lede aan geen ander 
politieke party of -organisasie sal behoort solank 
hulle lede van die party is nie. Die partye vereis ook 
dat hulle ingeskrewe lede jaargeld of affiliasiegeld
aan die party sal betaal.
Van die belangrikste voordele of aansporinge om 
ingeskrewe lede te word, is dat lede n direkte aandeel 
in die twee partye se politieke beleidmakingsprosesse 
op takvlak en kiesafdelingsbestuursvlak, asook op die 
partvkongresse verkry. Verder neem hulle ook deel aan 
die nominasieverkiesings deur middel waarvan die partye 
se kandidate vir verkiesings vir die (Blanke) 
Wetgewende Vergadering aangewys word. Voile lede kan

hulle/....
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hulle ook. self laat nomineer as een van die aspirant- 
kandidate en kan ook as party-af gevaardigdes op die 
partykongresse sitting neem en aan die verrigtinge 
deelneem waar die bindende besluite geneem word.
Die erns waarmee lede van die partye hulle lidmaatskap 
bejeen, word weerspieel in die verklaring of 
verbintenis wat alle ingeskrewe lede van partye by 
toetrede tot die partygeledere onderteken. Die inhoud 
daarvan wissel in 'n geringe mate van party tot 
party.
Die beginsel van ledegelde wat van ingeskrewe lede van
die partye ingevorder word, bestaan reeds sedert die
ontstaan van sowei die NPSWA, as van die RP. Dit kan
wissel van die vrywillige betaling daarvan deur lede,
tot by die verpligte jaarlikse betaling, by gebreke
waarvan sodanige lid se lidmaatskap beeindig word.
Verder is dit van belang dat lede van beide die partye
aan al die partyvoorskrifte voldoen, aangesien alleen
voile lede ondermeer aan nominasieverkiesings kan
deelneem as daar partykandidate aangewys moet word
wanneer verkiesings plaasvind.(119} Elke party het sy
pip stelsel van lederegisters wat streng gekontroleer eie sieib. (l2Q)
en op datum gehou moet word.

-n Duidelike onderskeid word deur beide die NPSWA en die 
RP getref ten opsigte van ingeskrewe lede en 
ondersteuners van die betrokke party. Alhoewel die 
NPSWA oor n a g e n o e g  seweduisend en die RP oor
ongeveer vyfduisend11 ’ ingeskrewe lede beskik, geniet
albei hierdie partye veel wyer steun onder^le (Blanke) 
kieserskorps van Suidwes-Afrika/Namibie. Daarom
is albei partye ook van mening dat nie een van hierdie 
politieke partye se sterkte noodwendig getoets noet 
word aan die hand van die aktiwiteite van hulle

, IpHp nie, maar eerder aan die hand vaningeskrewe lede 5 _
kiesersbetrokkenheid/....
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kiesersbetrokkenheid.^ ^ ^  Die voortdurende werwing
van lede is egter ook belangrik, aangesien die partye

(125 )daardeur nouer kontak met die kieserskorps het.
Beide die NPSWA en die RP is van mening dat veral drie 
faktore 'n stremmende invloed op die funksionering van 
die party-organisasie en die werwing van lede 
uitgeoefen het en weer kan uitoefen, naamlik die 
uitgestrektheid van Suidwes-Afrika/Namibie met sy dun 
(Blanke) bevolking, die langdurige droogtetoestande en 
die finansiele tekortkominge van albei die partye.
'n Verdere faktor wat ’n stremmende uitwerking het op 

die werwing van lede vir die RP, is dat die meeste
ondersteuners van hierdie Party ook ondersteuners is 
van die Demokratiese Turnhalle Alliansie (DTA), en dat 
die breere beleidstandpunte van laasgenoemde politieke 
groepering belangriker vir die RP is as die blote 
werwing van lede om sodoende prominensie aan 'n (Blanke) 
politieke party te verleen. Die steun wat die Alliansie 
veral onder die Swartes in die Gebied geniet, kan 
volgens die RP benadeel word indien die leierskorps van 
die Party meer prominensie aan die Party self verleen
as aan die Alliansie. Daarom is die verkryging van
(Swart) ondersteuners vir die Alliansie, belangriker
vir die RP as byvoorbeeld die werwing van Blanke lede

’ (127)vir die Party.
Sowel die NPSWA as die RP werf nie doelbewus sekere 
lede uit sekere beroepskategoriee soos byvoorbeeld 
mediese dokters, advokate, onderwysers, ensovoorts 
■ (128) Di(s politieke party is nie veronderstel om

doelbewus sekere lede uit sekere beroepskategoriee te 
werf of te probeer werf nie, maar eerder uit alle
« i | proeDe van die Blanke gemeenskap vanvlakke oi groepe Q 2 9 )

Suidwes-Afrika/Namibie.
Die NPSWA IS meer landellk- en die RP meer 
stedelik-georienteerd.* Die partye Is dit eens dat

die/....
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die kieser op die plattelandse gebiede meer geneig is 
toe konserwatisme as die stedeling, aangesien 
eersgenoemde sekere persoonlike waardes en die kwessie
van selfbehoud stel bo sekere aannacc „ . . . ,aanpassmgs en politieke
veranderinge, en ook minder vatbaar is vir
internasionale beinvloeding as die kiesers in die
stedellke gebiede. Hierdie onderskeid kan egter
ook verder gevoer word na sekere stedellke gebiede,
soos byvoorbeeld die kiesafdeling Windhoek Wes waar die
meer konserwatiewe kiesers woonagtig is wat by d ‘
Suid-Afrikaanse Vervoerdienste werksaam is en die NPSWA
ondersteun, en die kiesafdelings Klein Windhoek
en Swakopmund waar meer Duitssprekende kiesers
woonagtig is wat die RP ondersteun.^133  ̂ Volgens die
RP kan die sterk Duitse steun wat die Party
geniet, toegeskryf word aan "die feit dat die
Duitssprekendes van Suidwes-Afrika/Namibie progressiewe
beleidstandpunte van samehorigheid, eenheid, en
nie-rassisme aanhang," aangesien hulle reeds in twee
wereldoorloe betrokke was en kompromie ho

(134)gewelddadigheid verkies. Verder het die
Duitssprekendes van Suidwes-Afrika/Namibie se ervarings 
in genoemde wereldoorloe hulle in die verlede in 
verskillende "kampe" laat beland wat hulle eerder tot 
nadeel as tot voordeel gestrek het.
Omrede die Dui tssprekendes 'n sterk invloed uitoefen op 
die RP (aangesien die meerderheid Duitssprekendes in 
die Gebied hierdie Politieke Party ondersteun) speel 
hulle, net soos die Afrikaans- en Engelssprekendes, 'n 
belangrike rol in die aktiwiteite van hierdie Politieke 
P a r t y . d ^ )  Daarom was die ontstaan van laasgenoemde

Politieke/....



-  112  -

Politieke Party, en is die samestelling van die
konstitusie van die RP, gebaseer op wedersydse
taalrespek onder die Blankes van Suidwes-Afrika/
Namibie. Die RP is verder van mening dat die
Duitssprekendes "vaster in die Gebied geanker is as die
Afrikaanssprekendes, aangesien eersgenoemde verder van
hulle 'Heimat' verwyder is as laasgenoemde, en dus nie
so maklik as die Afrikaanssprekendes na die Republiek
van Suid-Afrika kan terugkeer n i e . " ^ ^ ^  Veral ora
laasgenoemde rede, is dit vir die RP van belang om die
steun van die Duitssprekendes in die Gebied te behou
Soos in die geval van die RP, probeer die NPSWA ook om
alle (Blanke) taalgroepe by die aktiwiteite van h ; o

(139)Party te betrek. J Die Interessengemeinschaft
Deutschsprachiger Siidwester ( I G ) , ^ ^ )  .n
kultuurorganisasie van die Duitssprekendes in 
Suidwes-Afrika/Namibie, het egter reeds verskeie kere 
in die verlede verklaar dat die organisasie hora 
vereenselwig met die beleidstandpunte van die RP,^1^1  ̂
en daarom is die NPSWA van mening dat die meerderheid 
Duitssprekendes in die Gebied eerder eersgenoemde as 
laasgenoemde Party se beleidbepaling en werksaarahede 
sal belnvloed.(142) Verder maak die NPSWA se grondwet 
ook nie voorsiening dat 'n sekere persentasie 
Duitssprekendes in die Party se hierargie opgeneem moet 
word soos in die geval van die i\P nie. Omrede dit
die NPSWA se uitgangspunt is dat die Party die steun 
van die meerderheid Afrikaanssprekendes in 
Suidwes-Afrika/Namibie geniet, is dit die Party se 
houding om nie te veel te konsentreei op die Duitse 
steun van byvoorbeeld die IG nie, aangesien

verskeie/....
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verskeie individuele Duitsprekendes reeds laat blyk het 
dat hulle die NPSWA ondersteun.
Beide die NPSWA en die RP laat die werwing van lede oor 
aan die diskresie van veral die takbesture.^ 1 

Uit die beskikbare statistiek van die takbesture van
sowel die NPSWA as die van die RP,(1^ 7  ̂ asook uit die
Blanke verkiesingsuitslae van 1980 en 1983, ^  ^
dit duidelik dat die sterkte van die NPSWA, en die van 
die RP, nie getoets kan word aan die hand van die 
hoeveelheid takke en takbesture in die verskillende 
kiesafdelings nie. Myns insiens gaan dit eerder ora die 
aa r d ^ 4 ^  van die bevolking in elke kiesafdeling, die 
strukturele kenmerke van die betrokke politieke 
p a r t y , e n  die organisasievermoe van elke 
takbestuur veral voor en tydens algemene 
verkiesingsveldtogte in Suidwes-Afrika/Namibie.

In beide gevalle word daar gehandel ingevolge die
voorskrifte van die partykonstitusie wanneer daar in 
die betrokke party gedissiplineer word.^151  ̂ Interne 
partydissipline kom egter baie selde in die praktyk by 
albei hierdie politieke partye voor, maar word streng 
toegepas indien 'n ingeskrewe lid se lidmaatskap
strydig is met die partyvoorskrifte. {152' So
byvoorbeeld, het die NPSWA gedurende 1982, en die RP 
gedurende 1983, elk 'n ingeskrewe lid van die betrokke 
party geskors aangesien laasgenoemde lede nie ingevolge
genoemde politieke partye se vooi ski i f >_e opgetree het
_ ■ (153)n j. e .
Beide die NPSWA en die RP is van mening dat die leier
van die betrokke party nie sy gesag on ̂ 1een aan die

grondwe t/....
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grondwec van die party of aan sy posisie as leier nie 
■n Leier se gesag moet eerder afhang van homself en 
daarorn is die uitgangspunc in albei gevalle dat n leier 
eerder van sy magte en bevoegdhede aan die ander lede 
van die party se topstruktuur moet delegeer as on 
opdragte aan hulle uit te reik. Dle fungerlng van
enige politieke party se topstruktuur, „ord dan ook 
getoets aan die mate van inisiatief wat deur die lede 
van daardie struktuur aan die dag gele word ^54)

5.2 PARTY-ORGANISASIE EN -STRUKTUUR

Die party-organisasie en -struktuur van beide partye 
toon beslis meer ooreenkomste as verskille.
Vervolgens word die belangrikste verskille en 
ooreenkomste tussen die twee partye aangestip:
Die eerste opmerkbare verskil tussen die 
party-organisasie en -struktuur van die genoemde twee 
politieke partye is daarin gelee dat die Grondwet en 
Program van Beginsels van die RP in teenstelling met 
die Konstitusie of Grondwet van die NPSWA, voorsiening 
maak vir jeugtakke, jeugkomi tees, n jeugraad en 'n 
jeugkonferensie, met die uitsluitlike doel om die 
Blanke jeug by die politiek van Suidwes-Afika/Namibie 
te bet rek. ̂ J

Alle/....
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Alle Blanke persone wat 'n ingeskrewe lid van een van 
die twee politieke partye wil word en wat aan al die 
vereistes voldoen wat die betrokke party voorskryf, 
word by 'n partytak in 'n kiesafdeling as lid aanvaar. 
Takke vorm die basiese plaaslike eenhede van sowel die 
NPSWA, as die RP. Beide die partye beskik oor massas 
ingeskrewe lede wat oor uitgebreide netwerke van takke 
binne die grense van die bestaande 18 kiesafdelings in
Suidwes-Afrika/Namibie georgsniseer is.
Ledewerwing en takstigting geniet in albei gevalle 
voorrang, en beide partye streef daarna om minstens een 
aktiewe tak in elke kiesafdeling in die Gebied te he. 
Aangesien die aantal takke waaroor elke politieke party 
beskik, die kern van party-organisasie is, en die
vordering van die partye(l36) afhanklik is van die 
lewenskragtigheid van takke en die omvang van hulle 
aktiwiteite,'verwag beide die NPSWA en die RP van takke 
om get-eeld ledevergaderings te hou om oor 
o'rganisasie-aspekte en partybeleidaangeleenthede te 

beraadslaag.
Alle bestuursliggame van die partye vana£ die takvlak, 
die afdelingsbesture en hoofbestuur (In die geval van 
die NPSWA), die kies- afdelingsrade, jeugraad en
hoofraad (in die geval van die RP), en die dagbesture 
reorganiseer jaarliks. Dit dien as barometer vir die 
, i Hohpirf en eetalsterktes van die partye. Dielewenskragtigneia en g

,, - ^  a1bei eevalle eerste reorganiseer, en dietakke moet m  albei g
ho i rlp Dartye moet 'n wakende funksiesenior liggame van beid p y . . .

„ Lr hul party se aktiwiteite enoor hierdie aspek van nui p y
. , A t o  nartv-organisasie veirig.paraatheid van d^e p y ■> .

. i u 'A die NPSWA en die RP aan veral dieDie belangrikheid wat die

reorganisasievergaderings/...
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reorganisasievergaderings heg, word weerspieel in die 
wye publisiteit wat vooraf aan die ingeskrewe lede 
gegee word oor wanneer, waar en hoe laat die 
vergaderings plaasvind. Skriftelike kennisgewing per 
pos aan elke lid word soms ook aangevul deur

nuusberigte in die koerante oor hierdie
vergaderings.^157  ̂ Die partye plaas soms ook betaalde
advertensies in die koerante, waarin lede opgeroep word
om die vergaderings by te woon. Die plaaslike lid van
die (Blanke) Wetgewende Vergadering in die geval van
beide die partye, of (Blanke) Uitvoerende Komitee in
die geval van die NPSWA, woon ook hierdie vergaderings

(158)by en tree as sprekers op. Dit geld ook die leier
van beide die partye wat betref die partytakke in sy 
kiesafdeling.

Op die kiesafdelingsvlak van party-organisasie is die 
afdelingsbestuur (in die geval van die NPSWA) en die 
kiesafdelingsraad (in die geval van die RP) gewoonlik 
die liggaam wat belas is met die toesig, beheer en 
koordinasie van al die party-aktiwiteite waarvoor die 
takke en die afdelingsbestuur of kiesafdelingsraad aan 
hoer partyliggame verantwoordelik is.
Elke afdelingsbestuur of kiesafdelingsraad, kies uit sy 
lede 'n dagbestuur.
Beide die afdelingsbesture (in die geval van die NPSWA) 
en die kiesafdelingsrade (in die geval van die RP) voer 
die besluite en opdragte uit van die partyleiers, die 
hoofbestuur of hoofraad en die partykongres.

Die/ ....
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Die afdelingsbesture en kiesafdelingsrade behartig in 
hulle gebiede in oorleg met die ondergeskikte
takbesture, die belange van die party, asook die 
stigting van nuwe takke en die erkenning daarvan. Die 
bestaan van takke kan in beide gevalle geweier word 
indien dit nie aan die voorskrifce van die twee partye 
voldoen nie, en reg van appel bestaan ook in albei 
gevalle. Lede van die partye se lidmaatskap kan ook 
ontneem word indien dit strydig is me'- die
partyvoorskrifte.
Beskrywingspunte vanaf die takke word gekeur vir
deursending na die jaarlikse partykong-csse, en daar 
bestaan beperkings op die aancal beskrywingspunte wat 
elke afdelingsbestuur of kiesafdelingsraad vir
oorweging deur die kongres mag stuur (’n maksimum van 
drie beskrywingspunte in die geval van sowei die NPSWA, 
as die RP).
Jaarverslae moet aan die hoofbestuur of hoofraad 
gestuur word, en die afdelingsbestuur of 
kiesafdelingsraad moet ook in sy jaarverslag aan die 
hoofbestuur of hoofraad besonderhede verskaf oor die 
name van die takke met die ledetal van elke cak wat 
onder sy kiesafdeling ressorteer. 'n Finansiele staat 
van die totale bedrag wat deur die afdelingsbestuur by 
die hoofbestuur (in die geval van die NPSWA) of deur 
die kiesafdelingsraad by die hoofraad (in die geval van 
die RP) gestort is, moet ook aan die hoofbestuur of 
hoofraad voorsien word.
Afdelingsbesture of kiesafdelmgsi aoe woid deur beide 
partye jaarliks per omsendbrief daaraan herinner en 
dringend versoek om toe te sien ua'_ daaL in alle takke 
van hul gebied reorganisasieveigaderings bele word.

Die/___
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Die hoof kan to re van albei die partye is in Windhoek, 
gesetel, en oefen streng beheer uit oor die nakoming 
van die verpligtinge van afdelingsbesture of 
kiesafdelingsrade, en takbesture.
Die NPSWA beskik oor 'n hoofbestuur, en die RP oor 'n 
hoofraad, wat naas die partykongresse die mees senior 
liggame van die twee onderskeie politieke partye is. 
Die samestelling van die hoofbestuur van die NPSWA,
verskil in sekere opsigte van die van die hoofraad van

" (159)die RP.
Die belangrikste funksie van sowel die hoofbestuur as
die hoofraad, is gelee in die bevoegdheid om wanneer 
die twee partye se kongiesse nie in sitting is nie, al 
die kongresbevoegdhede namens die kongres uit te oefen. 
Beide die hoofbestuur en die hoofraad bele jaarliks 
partykongresse, berei die agendas daarvoor voor, en
sien toe dat alle besluite van die kongresse uitgevoer 
word. Die hoofbestuur van die NPSWA, sowel as die
hoofraad van die RP, dr. sorg vir die ordelike reeling 
van alle werksaamhede van takbesture, afdelingsbesture 
of kiesafdelingsrade, en ander ondei geskiki_e koraicees. 
D i e 'ordelike reeling van verkiesings binne partyverband 
en die aanaoediging van partydeelname aan verkiesings, 
word ook deur die hoofbestuur en die hoofraad

behartig.
Verder hou die hoofbestuur van die NPSWA, en die
hoofraad van die RP, toesig oor hulle onderskeie partye

„ pn doen alles wat nodig is terse hoofkantoor, en aoen
jlo helanee en organisasie van die bevordering van die beiang b

onderskeie partye. .
Die/....
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Die reeling en toesig oor partyverkies ings soos deur
die twee partye se konstitusies voorgeskryf, word ook 
deur die hoofbestuur en hoofraad behartig.
In die geval van die NPSWA, sowei as in die geval van
die RP, is die kongres die hoogste gesag van die Party
wat moet toesig hou oor al die werksaamhede van die 
Party, oor die Party se Program van Beginsels moet 
beraadslaag, finale besluite oor partybeleid moet neem, 
en die partyleier moet kies.
Die mees noemenswaardige verskil tussen die kongres van 
die NPSWA, en die van die RP, is gelee in die 
addisionele bepaling deur laasgenoemde dat 'n wysiging 
van die Grondwec wat die caal- en kultuurregte van
enige Afrikaans-, Duits- of Engelssprekende lid van die 
Party mag raak, of 'n besluit van die kongres wat enige 
sodanige regte mag aantas of raak, nie van krag sal
wees nie, tensy:

Die betrokke aangeleentheid die goedkeuring met 'n 
meerderheid stem dra van 'n komitee saamgestel uit 
lede behorende tot sodanige taalgroep;

Sodanige aangeleentheid ook deur die hoofraad
° bv wvse van twee-derde meerderheid; enoesteun vjoio uy y ©

Dle kon.res sodanige besluit of wysiging aanvaar met 
■„ m e e r d ' e r h e i d  van twee-derdes van die uitgebragte 

(160)
sCem,ne' Die/....
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Die volgende diagrammatiese voorstellings illustreer 
die organisasie en struktuur van die NPSWA en die RP:

DIAGRAMMATIESE VOORSTELLING VAN DIE PARTY-ORGANISASIE EN

-STRUKTUUR VAN DIE NASIONALE PARTY VAN SUIDWES-AFRIKA ̂ 1 >̂1 ]

KONGRES (Hoogste gesag van 
die Party)

LEIER

DAGBESTUUR (Uitvoerende 
Komitee)

HOOFBESTUUR (Bestaande uit 
die leier, voorsitter, 
twee ondervoorsitters en 
hoogstens 40 
hoofbestuurslede)
BEHEER- OF STREEKSRADE

AFDELINGSBESTUUR 
(Distriksrade) 
KIESAFDELING

STEMWYK (Wyksbestuur)

TAKKE (Takbesture met 
dagbesture)
INGESKREWE
LIDMAATSKAPBEWYSDRAENDE 
PARTYLEDE (Lidmaatskap is 
beperk tot Blankes van 18 
jaar en ouer)
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DIAGRAMMATIESE VOORSTELLING VAN DIE PARTY- 

ORGANISASIE EN -STRUKTUUR VAN DIE REPUBLIKEINSE PARTY VAN 

SUIDWES-AFRIKA/NAMIBIe( 1 63 }

->j KONGRES (Hoogste gesag 
van die Party)
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LEIER

AD-HOC-KOMITEES (Sien om na die 
volks- en kultuurbelange van 
die drie taalgroepe (Afrikaans, 
Engels of Duits) waar dit 
oorvleuel met die belange van 
die Party
DAGBESTUUR (Bestaande uit die 
leier, 5 lede van die hoofraad 
en 'n maksimum van 20 lede deur 
die leier aangewys)

HOOFRAAD (Bestaande uit die 
leier, voorsitter, twee 
ondervoorsitters, lede van die 
Blanke Wetgewende Vergadering, 
voorsitter, ondervoorsitter en 
sekretaris van jeugraad, een 
verteenwoordiger van elke 
kiesafdelingsraad en hoogstens 
50 addisionele lede)
JEUGRAAD (Bele jeugkonferensies 
‘en bewerkstellig skakeling 
tussen jeuglede, jeugtakke en 
die hoofraad)

BEHEER- OF STREEKSRAAD EN 
JEUGSTREEKSRAAD

KIESAFDELINGSRAAD 
(Distriksrade) 
KIESAFDELING

STEMWYK(Wyksbestuur)

TAKKE EN JEUGTAKKE (Takbesture 
dagbesture asook jeugkomitees 
soos by ooreenkoms aangegaan 
met naby gelee jeugtakke) 
INGESKREWE LIDMAATSKAP- 
"BEWYSDRAENDE PARTYLEDE 
(Lidmaatskap is beperk tot 
Blankes van 18 jaar en ouer)
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Wanneer die NPSWA en die RP in terme van die bostaande 
diagrammatiese voorstellings geklassifiseer word, is 
dit noodsaaklik om daarop te wys dat sulke
voorstellings nie noodwendig altyd realiteite
weerspieel nie.
Al sou hierdie diagramme ook hoe gedetaileerd en 
presies voorgestel word, verteenwoordig dit hoogstens 'n 
abstrakte weergawe van die party-organisasie en 
-struktuur van die NPSWA, en die van die RP.
Die kenmerke wat normaalweg waargeneem word by die 
klassifisering van politieke partye^ is tot dusver
in die konteks van hierdie navorsing gestaaf.
Aangesien die RP "intern" uit die NPSWA ontstaan het, 
(wat kenmerkend is van die kaderpartytipe)  ̂ ^  het
daar geringe afwykings van die oorspronklike 
party-organisasie en -struktuur plaasgevind. Gevolglik 
is die organisatoriese en veral die strukturele 
kenmerke van die RP feitlik identies met die van die 
NPSWA.
Aan die hand van Duverger se klassif ikasie van 
politieke partye, veral wat die lidmaatskapaspekte 
betref, kwalifiseer die NPSWA sowei as die RP egter as 
massalidmaatskapspartye. In albei gevalle neem die 
party-organisasie die leiding om ingeskrewe, 
limaatskap-bewysdraende ondersteuners van die
onderskeie partye as volwaardige en lojale lede te werf 
en ten voile te integreer by alle aktiwiteite van die 
betrokke party. Die persoon moet aan verskeie
vereistes voldoen alvorens hy aansoek kan doen om
, . , _ , . „ lid geskors word indien hylidmaatskap, en Kan weer as j-j-u b j

. ,. i Hat- vprband hou met sy aansoek omoortredmgs begaan wat verucmu j

toelating.
Indien n Blanke persoon (gewoonllk nadat hy as 'n kleser
kwalifiseer) lid van T> party wll word, moet hy
, . „ , j __ die tak of ander afdelineskriftelik aansoek doen by cue b

van/....
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van die betrokke party in die kiesafdeling waarin hy 
woonagtig is. Alle lede van genoemde twee politieke 
partye moet by die aanvaarding van lidmaatskap van die 
betrokke party onderneem om daardie party se program 
van beginsels en beleid ten voile te onderskryf, en om 
lojaal aan daardie party te bly. Partylede staan dus 
onder streng partydissipline wat kan lei tot verbeuring 
van partylidmaatskap of voordele verbonde aan 
1idmaatskap.
Beide die NPSWA en die RP verwag ook dat hulle lede aan 
geen ander politieke party of -organisasie sal behoort 
solank hulle lede van die betrokke party is nie 
A1 die nominasie- en seleksieprosesse van 
kandidaatbenoeming is streng in die hande van die 
georganiseerde party-organisasies van die NPSWA, en die 
van die RP. Beide hierdie politieke partye gebruik as 
eerste en gewone prosedure partystemmings of 
partyverkiesings om hulle kandidate vir die (Blanke) 
Wetgewende Vergadering te nomineer. Aangesien beide 
die partye oor genoegsame ingeskrewe gewone lede 
beskik, kan dit reg laat geskied aan hierdie omvangryke 
partystemmings.
Daar is ook voorsiening gemaak vir altematiewe metodes 
van nominasie wanneer buitengewone omstandighede dit 
noodsaaklik maak of indien die partylede en 
-bestuursliggame dit verkies. Hiervoor bestaan daar 
besondere konstitusionele partyvoorskrifte waaraan eers

voldoen/....
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voldoen moet word.
Beide die NPSWA en die RP se party- of 
nominasieverkiesing is 'n spesiale verkiesing waaraan 
alleen die georganiseerde ingeskrewe lede van die party 
deelneem en hulle kandidate aanwys, en wat later weer 
aan 'n tweede verkiesing onder beskerming van die 
betrokke party se eie vaandels deelneem. Aan hierdie 
amptelike en beslissende algemene- of tussenverkiesings 
neem die totale geregistreerde (Blanke) kieserskorps 
deel en maak hulle 'n finale keuse tussen al die partye 
se amptelike genomineei.de kandidate.
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woorde, word sekere persoonlike waardes 
byvoorbeeld bo sekere aanpassings en politieke 
veranderinge gestel;
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HOOFSTUK IV 

BESKRYWENDE ONTLEDING VAN PARTYDINAMIKA

1• PROBLEEHSTELLING

In hierdie hoofstuk word daar verder aandag gegee aan 
die formele (organisatoriese of konstitusionele) 
dinamika van die NPSWA en die van die RP, maar veral 
die informele dinamika (handeling en aksie) van hierdie 
twee politieke partye word met die beskikbare data aan 
indringende ontleding, evaluasie en beskrywing 
onderwerp.
Die sentrale tema in hierdie hoofstuk is hoofsaaklik om 
'n onderskeid te tref tussen die twee relevante 
politieke partye se werkwyses, ondermeer oor hoe hulle 
besluitnemingsfunksies uitvoer.
Die basis van beskrywing in hierdie hoofstuk word
gevolglik aan die hand van bepaalde kriteria en
kategoriee ontleed. Die eerste en belangrikste
kacegorie is besluitneming.^ ^  Die verskaffing van

( 2 )inligting en die maak van reklame, asook skakeling
( 3 )met belangegroepe deur die NPSWA en die RP word 

daarna beskrywend ontleed.
Hierdie deel van die studie is dus hoofsaaklik 'n 
beskrywende inlerpretasie van beskikbare data uit veral 
partykonstitusies, kongresagendas en -notules, 
jaarnotules van die hoofsekretarisse,(4) ancjer geskrewe 
dokumentasie van (en koerantberigte oor), die twee 
relevante politieke partye, wat aangevul word met n 
onderhoudskedule^ waarvan die struktuur bepaal is 
deur die aard van die probleemste1 1 ing.

2. BESLUITN EMING/___
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2. BESLUITNEMING(6 }

2.1 INLEIDING

Volgens James Anderson is besluitneming 'n komponent van
beleidmaking,^ en moet daar ’n duidelike onderskeid

(8 )getref word tussen hierdie twee konsepte.
Besluitneming het te make met die keuse van een
alternatief vanuit 'n reeks konkurrerende alternatiewe.
Modelle van besluitneming is gemoeid met die probleem
oor hoe sulke keuses gemaak en beredeneer word. Beleid
kan andersyds omskryf word as 'n doelgerigte aktiwiteit
wat deur 'n akteur of groep akteurs beoefen word tydens
die soeke na 'n oplossing vir ’n probleem of ’n relevante
aangeleentheid. Beleidmaking het dus te doen met ’n
patroon van aksie wat mettertyd vergroot en verskeie

( 9)besluite betrek.
In hierdie deel van die studie wat oor besluitneming 
van die twee vernaamste Blanke politieke partye in 
Suidwes-Afrika/Namibie handel, word daar streng 
onderskei tussen die rol wat partykongresse en ander 
formasies van genoemde partye, byvoorbeeld die 
hoofleiers, voorsitters en ondervoorsitters, 
hoofbestuur en hoofraad, ensovoorts, speel.
As gevolg van die abnormale omstandighede^^^ waarin 
Suidwes-Afrika/Namibie verkeer, moet daar baie en 
spoedige besluite geneem word wat hierdie politieke 
partye se beginse1 standpunte sowei as beleidstandpunte 
(dag tot dag uitvoeringsaspekte) raak. Die gevolg 
hiervan is dat die partykongresse nie telkens daarvoor 
byeengeroep kan word nie. Spesifieke voorbeelde van 
sodanige besluitneming word dus ook, naas die normale 
besluitnemingsprosesse, gemeld deur dokumentere 
(amptelike) partybronne aan te haal waar sodanige

optrede/....
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optrede plaasgevind het.
Verder word al die besluitnemingsorgane van die NPSWA, 
sowel as die van die RP, vanaf die takvlak tot op die 
kongresvlak tydens die bespreking van die 
besluitnemingsprosesse behandel. Daar word ook aan die 
hand van voldoende voorbeelde van besondere 
beskrywingspunte aangetoon wat van hul geword het in 
elke stadium van hierdie prosesse. In hierdie konteks 
word 'n paar jaar se optredes van die twee partye 
behandel, sodat algemene patrone van werkwyses en 
resultate vasgestel kan word.

2.2 DIE BESLUITNEMINGSPROSESSE VAN DIE NASIONALE PARTY 
VAN SUIDWES-AFRIKA EN DIE REPUBLIKEINSE PARTY VAN 
SUIDWES-AFRIKA/NAMIBIe

Die besluitnemingsproses van die NPSWA sowel as die van
die RP, word duidelik deur beide partye se konstitusies

(1 1 )voorgeskryf, en albei partye is dit eens dat
besluitneming strengs volgens die bepalings van hierdie

(1 2 )konstitusies moet geskied. In die teenswoordige
staatkundige opset van Suidwes-Afrika/Namibie, waar
politieke en sosiale veranderinge aan die orde is, word
daar egter afgewyk van laasgenoemde bepalings, in die
sin dat daar heelwat dringende en noodsaaklike besluite
deur die leierskorps en in die besonder deur die leier
van die NPSWA, sowel as die van die RP, geneem moet

(13)word. Genoemde veranderinge plaas 'n aansienlike
las en 'n geweldige verantwoordelikheid op die leiers 
van beide politieke partye, wat dan dikwels alleen (of 
in oorleg met die hoofbestuur in die geval van die 
NPSWA, of met die hoofraad in die geval van die RP) 
besluite moet neem en dit uiteindelik aan die hoogste 
gesag van die party, naamlik die kongres vir 
goedkeuring moet voorle.^4 ^
So byvoorbeeld het die Administrateur-generaal van

Suidwes-Afrika/Namibie/....
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Suidwes-Afrika/Namibie op 18 Julie 1983 aangekondig dat 
hy 'n staatsraad ̂ ̂  ̂ vir die Gebied in die lewe wou 
roep. Beide die leiers van die onderhewige partye was 
met 'n belangrike besluit gekonfronteer op 'n stadium toe 
die betrokke partye se kongresse nie in sitting was 
nie. Die dagbesture van albei partye, wat ageer het in 
die plek van die hoofbestuur en die hoofraad, het 
dadelik saam met die leiers van die partye in hierdie 
konteks begin besin oor 'n beginselstandpunt aan die 
Administrateur-generaal.
Op 22 Julie 1983 word berig dat die hoofbestuur van die
NPSWA onder meer die volgende besluit oor deelname aan

(16)die voorgestelde staatsraad geneem het:

"Dat die Hoofbestuur:

Met kommer kennis geneem het dat met die instelling 
van die Staatsraad nie beslag gegee is aan die 
belangrikste beginsels vervat in die
1982-kongresbesluite van die Nasionale Party van
S .W .A . nie.

- Steeds die standpunt onderskryf dat die basiese 
doelwit van die demokrasie is om 'n 
bevolkingsgroep die reg te gee om finaal 
seggenskap in sy eie aangeleenthede te he. 
(Sien ook die SWA Survey 1967, bl. 50).

- Hom, veral in 'n heterogene opset soos in 
Suidwes-Afrika, hoegenaamd nie kan vereenselwig 
dat 'n meerderheidstem van politieke partye 
bindend kan wees in sake van konstitusionele 
ontwikkeling nie.

- Oortuig is dat die verandering van gevestigde
regte/---
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regte van tradisionele en konstitusionele 
instellings, soos byvoorbeeld die Wetgewende 
Vergadering van die Blankes, slegs in oorleg met 
laasgenoemde moet geskied en nie by wyse van 
dwang van die meerderheidstem van partypolitici 
op 'n gelntegreerde grondslag nie.

Gevolglik die Dagbestuur van die NP-SWA opdrag 
gee om hierdie versekerings voor die kongres (23 
Augustus 1983) te probeer verkry, waar daar dan 
finaal oor deelname besluit sal word."

Die leier van die RP verklaar ook reeds op 12 Julie 
1983 aan die pers dat "hy vertrou dat die finale 
uitsluitsel oor die Administrateur-generaal se 
Staatsraad gegee sal wees voordat die kongres van die 
Republikeinse Party op 26 en 27 Julie in Windhoek sal 
begin."(17)

Die verkose lede van die (Blanke) Wetgewende 
Vergadering, wat ook lede van die hoofbestuur (in die 
geval van die NPSWA) en die hoofraad (in die geval van 
die RP) is, speel 'n belangrike rol in die 
besluitnemingsprosesse van albei politieke partye, maar 
die leier en twee ondervoorsitters van beide partye 
word as die belangrikste persone of vlakke in die 
partystrukture beskou wanneer dit kom by die 
besluitnemingsprosesse van die partye, aangesien 
laasgenoemde persone of vlakke aktiewe politieke 
deelname aan hierdie prosesse het, en omrede hulle 
voortdurend met mekaar in verbinding is. Die
ui tgangspunt is egter deurgaans, dat alle belangrike
besluite onderhewig is aan die goedkeuring van die
hoofbestuur (in die geval van die NPSWA) en van die

hoofraad/....
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hoofraad (in die geval van die RP) en daarna aan die
(18)kongresse van albei politieke partye.

Waar die leier nie beskikbaar is om dringend 'n besluit
te neem nie, is die twee ondervoorsitters van beide
partye by magte om sulke besluite namens die leier te 

(19)neem. In beide gevalle word daar van die twee
ondervoorsitters verwag om gesamentlik sulke besluite 
te neem, maar indien dit nie moontlik is nie, is een 
ondervoorsitter by magte om in die afwesigheid van die 
leier en die ander ondervoorsitter so 'n besluit te neem 
en daarna deur die gewone kanale verslag aan die 
kongres te doen.
Ononderbroke aktiewe politieke deelname vind dus op 
veral drie vlakke in die partystrukture van beide die 
NPSWA en die RP plaas, naamlik eerstens deur die leier, 
tweedens deur die twee ondervoorsitters van die twee 
partye, en derdens deur die lede van die hoofbestuur 
(in die geval van die NPSWA) en die lede van die 
hoofraad (in die geval van die RP) . Ononderbroke 
aktiewe politieke deelname op alle vlakke in albei die 
partye se strukture, soos byvoorbeeld deur die 
ingeskrewe lede, ontbreek dus. Laasgenoemde tekort 
word deur sowel die NPSWA, as die RP, toegeskryf aan 
veral die komplekse politieke probleme waarmee die land 
huidiglik worstel, die ekonomiese resessie, die 
uitgestrektheid van die land en die
daarmeegepaardgaande yl bevolking, en die vernietigende 
droogte van die afgelope paar j a a r . ^ ^  Veral as 
gevolg van laasgenoemde toestand, is 'n groot 
hoeveelheid ingeskrewe lede besig om 'n oorlewingstryd 
te voer en is hulle gevolglik nie aktief betrokke by 
politieke aangeleenthede soos wat die geval waarskynlik( O 1 \
onder normale omstandighede sou wees nie.
'n Tweede faktor wat 'n invloed uitoefen op die 
party-aktiwiteite van die RP, is dat laasgenoemde party

n/... .
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’n lidparty is van die Demokratiese Turnhalle Alliansie 
(2 2 ) -of DTA, in die sin dat elke keer wanneer daar 'n

belangrike besluit geneem word wat alle
bevolkingsgroepe in Suidwes-Afrika/Namibie raak, dit

(23 )deur sowei die RP, as die DTA geneem moet word.
Laasgenoemde politieke groepering word as die meer

( 24)belangrike van die RP en die DTA gesien, en daarom
word die inisiatief in hierdie besondere konteks deur
die ingeskrewe lede van die RP in ’n hoe mate aan die

( 25 )politieke elite van die Party oorgelaat om die
partystandpunte in die DTA te stel.
So byvoorbeeld, het die leier van die RP, die Party se
standpunt oor die voorgestelde Staatsraad deur die 
Administrateur-generaal, aan die hoofbestuur van die 
DTA gestel. ^
’n Verdere aspek van belang vir beide die NPSWA en die
RP, is dat die steun wat beide politieke partye geniet,
nie noodwendig getoets kan word deur die aktiwiteite
van hulle ingeskrewe lede nie, aangesien die onderskeid
getref moet word tussen party-organisasie en
kiesersbetrokkenheid. By implikasie kom dit daarop
neer dat die politieke party byvoorbeeld tien
ingeskrewe lede in 'n partytak kan he, maar wanneer
daardie party aan 'n verkiesing deelneem, kan die
omgewing waarbinne daardie partytak funksioneer,
byvoorbeeld honderd ondersteuners vir die betrokke 

{21)party oplewer. (Tog is dit so dat in 'n verkiesing
die nie-partylede daardie programme ondersteun wat deur 
die klein minderheid binne partyverband geformuleer 
is. ) ■
Aktiewe politieke deelname deur die ingeskrewe lede van 
sowei die NPSWA as die RP vind egter wel tydens 
kongres- en spesiale kongressittings plaas. Die 
kongresse van beide partye word op so 'n wyse 
saamgestel, dat die gewone ingeskrewe lid juis 'n

afgevaardigde/....
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afgevaardigde is na die kongres en hierdie
afgevaardigdes neem aktief deel aan die

(28)besluitnemingsprosesse tydens kongressittings.
In die algemeen gesien, is die gebruik en die
verwagting by beide partye, dat die leier die meeste
van die inisiatief in die Party moet neem. In beide
gevalle word dit ook algemeen in die party-optrede
aanvaar, dat die leier van die inisiatief sal
"delegeer" ten opsigte van aangeleenthede of kwessies

( 29 )wat veral nie suiwer staatkundig van aard is nie.
In laasgenoemde gevalle speel veral die
afdelingsbesture (in die geval van die NPSWA) en die 
kiesafdelingsrade (in die geval van die RP) 'n 
belangrike rol. Organisatories beteken dit byvoorbeeld 
tydens verkiesingsveldtogte dat die leier die bree 
riglyne vir optrede neerle, en dan die inisiatief aan 
die kiesafdelings (afdelingsbesture en
kiesafdelingsrade) oorlaat. Optredes en
inisiatiewe ten opsigte van organisering en werkwyse, 
sal egter van kiesafdeling tot kiesafdeling verskil, 
byvoorbeeld as gevolg van die samestelling en 
uitgestrektheid daarvan.
Op staatkundige terrein neem die leier die meeste
inisiatief en dra dan daarna die besluite oor aan die
hoofbestuur (in die geval van die NPSWA) en die

( 31)hoofraad (in die geval van die RP) , en dan
uiteindelik aan die kongres van elke party vir finale

( 32 )goedkeuring. Indien die tydsfaktor dit sou
toelaat, sal die leiers van beide partye egter altyd 
eers probeer om die dagbestuur of die meerderheid van 
die dagbestuur byeen te roep om die aangeleentheid met 
hulle uit te klaar. Die uitgangspunt is verder in albei 
gevalle, dat daar deur gereelde gesprekvoering
prikkelende gedagtes wedersyds uitgeruil kan word.(33  ̂
Beide partyleiers word deur die verskeie vlakke van die 
partye beskou as persone met relatief goeie
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staatkundige ondervinding en politieke insig, maar
hoewel daar nie 'n plaasvervanger vir ondervinding en
insig is nie, beskik die boonste strukture van sowel
die NPSWA, as die van die RP oor voldoende
persoonlikhede wat in die meeste opsigte die leisels by

( 35 )die huidige leiers sou kon oorneem.

VOORSKRIFTE VIR DIE HANTERING VAN BESKRYWINGSPUNTE

Soos in die geval van die NPSWA, ontstaan
beskrywingspunte by die RP ook op takvlak, maar in die
huidige politieke opset van Suidwes-Afrika/Namibie,
word daar minder as in die verlede gekonsentreer op die
alledaagse probleme van die ingeskrewe lede van die
partye. Voor die 1977 skeuring in die NPSWA en
die daaropvolgende stigting van die RP, en veral voor
die ontstaan van die Staatkundige (Turnhalle) Beraad in 

(37)1975 , het die hele kongresagenda van die NPSWA
bestaan uit beskrywingspunte soos water-, arbeids-,

( 38)bemarkingsprobleme, ensovoorts. Die afgelope paar
jaar bevat die kongresagendas van beide die NPSWA en
die RP, merendeels beskrywingspunte oor staatkundige-
en ekonomiese probleme wat nie tot op die
kiesafdelingsvlak bespreek en afgehandel kan word nie,

( 39 )maar deur die voile kongres hanteer moet word.
Verder het die kongresagendas ook korter en relatief
meer kompleks geword as voor die Staatkundige Beraad, 
omrede die aandag huidiglik in die geval van albei 
politieke partye meer toegespits word op die 
konstitusionele probleme van Suidwes-Afrika/Namibie. 
Gevolglik ontstaan 'n groot aantal beskrywingspunte in 
hierdie konteks nou ook al op hoof bes tuursvlak in die 
geval van die NPSWA, en op hoofraadsvlak in die geval 
van die RP.^4^  Die hoofbestuur of hoofraad en die 
leier van die betrokke party besluit dat hulle sekere

beginselgoedkeurings/....

( 34)
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beginselgoedkeurings aan die kongres moet voorle vir
finale oorweging. Hierdie beskrywingspunte is nie
noodwendig in die meerderheid op die kongresagendas
nie, maar word as die belangrikste beskrywingspunte
beskou wat die meeste tyd van die kongres in beslag
neem, soos byvoorbeeld deelname deur die politieke
partye aan die voorgestelde Staatsraad vir

( ̂  1 )Suidwes-Afrika/Namibie.
Tydens die normale jaarlikse kongresse van beide partye 
word beskrywingspunte egter ingevolge die voorskrifte 
van die konstitusies van hierdie twee politieke partye/ / 9 \
opgestel. Sodanige beskrywingspunte ontstaan dan
gewoonlik op takvlak, en het te make met aangeleenthede 
soos onderwys, landbou, gesondheid, kultuur,
ensovoorts.
Wanneer belangrike punte ontstaan wat onmiddellike
aandag verg en waarvoor daar nie gewag kan word totdat
die kongresse weer in sitting is nie, moet die tak deur
sy betrokke afdelingsbestuur (in die geval van die
NPSWA) of kiesafdelingsraad (in die geval van die RP)
aan sy hoofbestuurs- of hoofraadslid opdrag gee om dit
by die hoofbestuur of hoofraad vir aandag te opper.^4 ^
Die afdelingsbestuur of kiesafdelingsraad kan ook

direk met die hoofsekretaris van die betrokke party in
verbinding tree, wat die aangeleentheid dan met die

(45 )betrokke Tweedevlak Owerheid of staatsdepartement
opneem en skriftelik aan die taksekretaris van die tak 
waar die klagte ontstaan het, terugrapporteer. Indien 
laasgenoemde kanaal egter geen bevredigende oplossing 
bied nie, word die aangeleentheid oorgehou vir 
bespreking tydens die eersvolgende kongres. 
Beskrywingspunte wat nie betrekking het op staatkundige 
aangeleenthede nie, en wat nie onmiddellike aandag verg 
nie, word normaalweg deur die ingeskrewe lede tydens 
die voorgeskrewe ledevergaderings geformuleer en na die

afdelingsbestuur/....
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afdelingsbestuur (in die geval van die NPSWA) of die
kiesafdelingsraad (in die geval van die RP)
deurgestuur, wat, volgens die bepalings van die partye 
se konstitusies, )  slegs drie beskrywingspunte
selekteer en dit deurvoer na die hoofsekretaris van die 
betrokke party vir plasing op die kongresagenda.^ ^  
Die restant van die aangeleenthede wat gevolglik nie 
deur die betrokke hoofsekretaris op die kongresagenda 
vir bespreking geplaas kan word nie, kan egter deur die 
hoofsekretaris op die kongres geopper word vir 
kennisname deur die kongres. In die geval van die
NPSWA, wat huidiglik op die Blanke Tweedevlak regeer, 
word laasgenoemde aangeleenthede dan gewoonlik met die 
lid van die Uitvoerende Komitee wat met die betrokke 
funksie(s) belas is, opgeneem vir uitsortering met die 
instansie wat daarmee gemoeid is.^48^

WERKWYSES VAN DIE KOMITEES VAN DIE REPUBLIKEINSE PARTY 
VAN SUIDWES-AFRIKA/NAMIBIe

Hoewel die RP die party-in-opposisie op die Blanke 
Tweedevlak van Regering is, volg dit min of meer 
dieselfde riglyne hierbo genoem as die regerende NPSWA, 
behalwe dat eersgenoemde Party ook beskrywingspunte of 
ander belangrike aangeleenthede na 'n reeks komitees 
verwys wat 'n studie daarvan moet maak en oplossings
moet probeer vind deur dit byvoorbeeld met die betrokke
- . (49)instansie op te neem. Om die kwaliteit van
besluitneming te verhoog, het die RP die volgende 
komitees in die lewe geroep:

- Die Komitee belas met Burgersake en
Gemeenskapsdienste, wat aangeleenthede hanteer soos

binnelandse/....
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binnelandse kwessies, doeane, paspoorte,
gesondheidsdienste, welsyn, arbeid en
ontwikkelingshulp, onder voorsitterskap van K.P.E. 
Wolff (lid van die Blanke Wetgewende Vergadering);

- Die Komitee belas met Finansies en Ekonomiese Sake,
onder voorsitterskap van H.R.O.W. Schneider-
Waterberg (lid van die Blanke Wetgewende
Vergadering);

- Die Komitee belas met Landbou en Natuurbewaring,
onder voorsitterskap van die volgende twee lede van 
die Blanke Wetgewende Vergadering: H.R.O.W.
Schneider-Waterberg (Grootvee-seksie) en P.R.
Minnaar (Kleinvee-seksie) ; ^

- Die Komitee belas met Onderwys en Kultuursake, onder 
voorsitterskap van A.H. Frank (lid van die Blanke 
Wetgewende Vergadering);

- Die Komitee belas met Plaaslike Bestuur, onder 
voorsitterskap van A.J. Davids (lid van die Blanke 
Wetgewende Vergadering);

- Die Komitee belas met Infrastruktuur, wat aspekte
behels soos Vervoerdienste, Waterwese en Werke,
onder voorsitterskap van H.E. Staby (lid van die 
Blanke Wetgewende Vergadering); en

- Die Komitee belas met Staatkundige Ontwikkeling, 
Buitelandse Sake en Justisie, onder voorsitterskap 
van D.F. Mudge (leier van die Party).

Wanneer daar byvoorbeeld 'n beskrywingspunt deur die
kongres/....
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kongres na een van hierdie komitees verwys word, of 
wanneer die hoofsekretaris 'n belangrike aangeleentheid 
na 'n komitee verwys, moet die betrokke komitee die saak 
ondersoek en aan die hoofsekretaris terugrapporteer. 
Die kanaal vir go 'n beskrywingspunt byvoorbeeld, is 
deur die partysekretariaat na die betrokke komitee, 
vanaf die betrokke komitee terug na die sekretariaat en 
daarna na die kongres wat finaal daaroor moet besin. 
Elke komitee se voorsitter is ook 'n lid van die 
(Blanke) Wetgewende Vergadering, en 'n komitee is 
saamgestel uit die voorsitter van die komitee, 
deskundiges op die betrokke gebied en die leier van die 
Party.
Die primere funksie van elke komitee is dus om, op sy 
betrokke gebied, die RP onder leiding en met die 
inisiatief van die voorsitter van die betrokke komitee 
te adviseer oor relevante aangeleenthede sodra hy 
daartoe versoek word.
Die volgende is 'n reeks van voorbeelde van waar hierdie 
komitees opgetree het, hoe hulle in werklikheid hulle 
take verrig het, en waar hulle met aanbevelings gekom 
het:

- DIE KOMITEE BELAS MET BURGERSAKE EN 
GEMEENSKAPSDIENSTE

Gedurende 1982 het die hoof sekretaris van die RP by
wyse van 'n beskrywingspunt wat by hom ingedien is,
kennis geneem dat die Departement van Burgersake en 

(52 )Mannekrag in die proses is om konsepwetgewing te
formuleer ten opsigte van Sondaghei1iging. Na ’n
dagbestuursvergadering van die Party is daar besluit 
dat die punt nie op die kongresagenda geplaas moet word 
nie, maar dat dit slegs op die kongres geopper sal word

en/....
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en dat dit na die voorsitter van die Komitee belas met
Burgersake en Mannekrag verwys moet word wat die Party
moes adviseer ten opsigte van 'n antwoord aan die
Departement wat belas was met die konsepwetgewing.
Die komitee het toe besluit om 'n ad-hoc komitee te
benoem, wat ’n konsepmemorandum moes opstel met die doel
om bespreking en die opstel van 'n finale memorandum en
formulering van die RP se standpunt ten opsigte van die

(54)Sondagwetgewing te vergemaklik.
Die finale memorandum, wat tydens die daaropvolgende 
kongres van die RP aanvaar is,^55  ̂ weerspieel die 
standpunt van die betrokke Party in hierdie 
konteks. ̂ )
Na die aanvaarding deur die kongres van bogenoemde 
memorandum, is die Party se standpunt aan die 
Departement van Burgersake en Mannekrag by wyse van 'n 
skrywe deur die hoofsekretaris van die RP oorgedra.^ ^

- DIE KOMITEE BELAS MET FINANSIES EN EKONOMIESE
SAKE(58)

Gedurende 1981 het die hoof sekretaris van die RP 'n
skrywe uit die privaatsektor van 'n ingeskrewe lid van
die Party en 'n bekende sakeman in Suidwes-Af rika/
Namibie, H. Pupkewitz, ontvang wat daarop gedui het dat
'n monopolie in die karakoel (wol-) bedryf van
Suidwes-Afrika/Namibie bestaan en dat die

(59 )vryemarkmeganisme nie na wense in die ekonomiese
stelsel van Suidwes-Af rika/Namibie fungeer nie.^0) 
Volgens die privaatsektor was die probleem naamlik dat 
wewers in Suidwes-Afrika/Namibie nie wol van produsente 
in die Gebied kon inkoop nie, maar dat hulle dit op die 
wolmark in Port Elizabeth (Republiek van Suid-Afrika)
moes koop wat vir hulle onnodige relatief hoe kostes

teweeg/....
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teweeg gebring het.
Volgens die privaatsektor was 'n verdere probleem dat, 
sover dit die mieliebedryf in Suidwes-Afrika/Namibie 
aangaan, net sekere ondernemings in die Gebied die reg 
gehad het om mielieprodukte in die groothandel te 
versprei, en ander instansies nie 'n deelname kon verkry 
in die verspreiding van hul mielieprodukte nie.
Die skrywe aan die hoof sekretaris het 'n memorandum 
bevat wat aan die voorsitter van die Komitee belas met 
Finansies en Ekonomiese Sake van die RP voorgele is om 
die betrokke instansies se probleme in hierdie konteks 
uit te lig.
Nadat die komitee die memorandum op 8 September 1981
behandel het, is die besluite en aanbevelings van die
komitee om die betrokke Suid-Afrikaanse minister oor
die aangeleentheid te nader, aan die dagbestuur en die

(61)leier van die RP voorgele. Die dagbestuur van die
Party, wat die besluite en aanbevelings van die komitee
aanvaar het, het besluit om die Administrateur-generaal
via die Ministersraad daaroor te nader sodat die
aangeleentheid met die betrokke Suid-Afrikaanse

(62)minister opgeneem kon word.

- DIE KOMITEE BELAS MET ONDERWYS EN KULTUURSAKE

Gedurende 1980 het die Duitse gesin Seemuller van die 
Duitse Evangeliese Lutherse Kerk op Otjiwarongo hulle 
in Suidwes-Afrika/Namibie gevestig. Pastoor Seemuller 
en sy eggenote het 'n kind aangeneem wie se vader ’n 
Amerikaanse Neger was en sy moeder 'n Duitse burger. 
Die Seemullers wou die kind in die kleuterskool op 
Otjiwarongo plaas en het daarvoor aansoek gedoen by die 
Departement van Blanke Onderwys, waaronder die betrokke 
kleuterskool geressorteer het.

Nadat/....
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Nadat die Departement van Blanke Onderwys die aansoek
(63)afgekeur het, is die aangeleentheid via die

hoof sekretar i s van die RP na die voorsitter van die
Komitee belas met Onderwys en Kultuursake van die
betrokke Party verwys.^ )
Die komitee se aanbeveling is oorgedra aan die
dagbestuur van die RP, wat dit aanvaar het en die DTA
versoek het dat 'n memorandum aan die
Administrateur-generaal voorgele moes word wat

(65)ondermeer die volgende bewoording bevat het:

"Een van die beginsels waarop die DTA staan, is dat 
hoewel hy die bestaan van verskillende 
bevolkingsgroepe aanvaar en respekteer, hy nie die 
beginsel onderskryf dat persone of groepe op 
gedwonge wyse van mekaar geskei moet word nie maar 
dat elke groep of individu 'n vrye keuse moet he.
Die groep moet die keuse he om 'n verteenwoordigende 
owerheid in te stel, met ander woorde, daar moet 
niks in sy pad staan om die keuse uit te oefen nie; 
eweneens moet elke individu die reg he om hom by 'n 
groep aan te sluit, maar moet hy die keuse he om 
dit nie te doen as hy dit so verkies. Uit ervaring 
weet ons dat hierdie 'n verkoopbare beginsel is 
omdat dit nie 'n element van verpligte 
rasseklassifikasie bevat nie maar slegs die van 
vrye assosiasie. Hiervoor word volgens die
vertolking van die regsadviseurs nie tans in AG
o ( 6 6 )  . .  . .  d j - . r-o voorsienmg gemaak m e .  By die uitoefening
van sy keuse by welke groep 'n persoon hom wil laat 
klassifiseer, behoort enige moontlikheid van 
verleentheid of arbitrere optrede uitgeskakel te 
word soos byvoorbeeld in die geval van die 
Seemullerkind. Die DTA se standpunt was nog steeds

dat/ . ...
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dat, indien alle ander voorwaardes nie voorsiening 
maak vir 'n bepaalde geval nie, dit beskou sal word 
dat ’n kind behoort aan die groep waaraan sy moeder 
behoort. AG 8 is op hierdie punt nie duidelik nie 
en dit behoort reggestel te word.
Indien die groep nie ’n verteenwoordigende owerheid 
instel nie, word alle funksies aan die lede van 
daardie groep deur die Sentrale Regering behartig.
Op hierdie wyse is dit teoreties moontlik dat die
groepe in SWA/Namibie oor baie jare in een nasie

. *1 , ,,(67)verenig sal raak.

- DIE KOMITEE BELAS MET PLAASLIKE BESTUUR

Gedurende 1981 het die voorsitter van die Komitee belas
met Plaaslike Bestuur opdrag via die hoofsekretaris van
die hoofraad van die RP gekry om die vraagstuk ten
opsigte van die finansiering vir behuising in die
Gebied te ondersoek en aanbevelings aan die Party

(6 8 )daaromtrent te maak.
Die probleem het, volgens die RP, ontstaan omrede 
Swart- en Bruinmense nie voorheen vaste eiendomsreg in 
die sogenaamde Blanke gebied kon verkry n i e . ^ 9 ^
Die betrokke komitee is toe deur die hoofraad van die 
Party versoek om die aangeleentheid te ondersoek, 
waarna eersgenoemde op 7 Mei 1981 onder meer die 
volgende voorlopige memorandum aan die Party voorgele 
het:(70)
"Die primere doelstelling van die komitee is om hulp te 
verleen aan die politieke leiers van die RP in die 
soeke na oplossings vir spesifieke probleme;

- Terselfdertyd sal die komitee poog om 'n basis daar
te/....
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te stel vir die oorweging van 'n realistiese beleid 
ten opsigte van alle aangeleenthede rakende 
behuising; en

- Die behuisingsprobleem in SWA/Namibie is 'n komplekse
probleem wat noue aandag verg van 'n aantal 
gespesialiseerde persone, soos byvoorbeeld ekonome, 
finansiele kenners, sosioloe en die professioneles 
van die bou-industrie. Die komitee het dus
ooreengekom om gespesialiseerde persone van tyd tot 
tyd te ko-opteer met die doel om die komitee te 
adviseer en in te lig oor spesifieke 
aangeleenthede."

Daarna het die komitee verskeie kere met bogenoemde 
doelstellings voor oe vergader en na elke sitting die 
Party oor sy vordering in hierdie konteks ingelig. Die 
gevolg was dat die komitee by die Party aanbeveel het 
dat wetgewing vir passering deur die Nasionale 
Vergadering voorberei moes word, dat Swart- en 
Bruinmense eiendomsreg in die sogenaamde Blanke gebied 
in Suidwes-Af rika/Namibie kon verkry.^1 ^

- DIE KOMITEE BELAS MET INFRASTRUKTUUR

Gedurende September 1981 het die hoofsekretaris van die 
RP 'n skrywe van die Westair Aviation maatskappy ontvang 
met die versoek dat die Party ondersoek moes instel na 
die Namib Air maatskappy se monopolie ten opsigte van 
geskeduleerde vlugte in Suidwes-Afrika/Namibie. ^

Die situasie was naamlik dat die staat die beherende 
aandeel van 51% in die Namib Air maatskappy verkry het 
en die Welgemoed-kommissie se aanbeveling aanvaar het 
dat alle geskeduleerde vlugte deur die Namib Air

maa tskappy/....
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maatskappy beheer en hanteer moes word. Die gevolg
was dat die Nasionale Vervoerkommissie altesaam vyf 
aansoeke om 1isensieregte deur die Westair Aviation 
maatskappy van die hand gewys het. Verder het die 
volgende klousule in die skrywe aan die hoofsekretaris 
verskyn:

"On the 12th August 1981 the licence of a licence 
holder to operate a scheduled service to the North 
was cancelled by the N.T.C. (National Transport 
Commission) despite all efforts by the licence 
holder to re-introduce a scheduled service between 
Windhoek, Ondangwa, Rundu and Katima Mulilo in 
conjunction with Westair. The reason given by the 
N.T.C. for its refusal to have the scheduled service 
re-introduced under a valid licence was 'that there 
are no need for the class of airservice applied 
for1. Namib Air has now applied for a scheduled 
service over the same route and, although the result 
of the application is not yet known (the hearing was
on the 4th February 1982), the result is really a
c i • ..(74)forgone conclusion.

Die dagbestuur van die RP het toe besluit om die skrywe 
na die voorsitter van die Komitee belas met 
Infrastruktuur te verwys. Na 'n bespreking van die
aangeleentheid, het die betrokke komitee besluit om die 
skrywe na die Ministersraad te verwys aangesien 
"hierdie reeling die vrye ekonomiese stelsel tot in sy 
diepste wese aantas."^^

(73)

DIE/.
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- DIE KOMITEE BELAS MET STAATKUNDIGE ONTWIKKELING, 
BUITELANDSE SAKE EN JUSTISIE

Die dagbestuur van die RP het na 'n vergadering 
gedurende 1978, 'n versoek via die hoof sekretaris gerig 
aan die voorsitter van die Komitee belas met 
Staatkundige Ontwikkeling, Buitelandse Sake en Justisie 
om ondermeer die volgende aangeleenthede te ondersoek 
en aan die dagbestuur terug te rapporteer: ̂ ^
- Die beginsel van konsensus;

- Die bestaan van 'n twaalfde bevolkinsgroep in
Suidwes-Afrika/Namibie;

- Burgerskap na die eerste een-mens-een-stem-
verkiesing in die Gebied; en

- Die regeringsvorm na die eerste een-mens-een-stem-
verkiesing, maar voor onafhanklikwording van 
Suidwes-Afrika/Namibie.

Nadat die Komitee belas met Staatkundige Ontwikkeling, 
Buitelandse Sake en Justisie verskeie kere oor hierdie 
aangeleenthede vergader het, is die volgende verslag 
deur die voorsitter van die komitee aan die dagbestuur 
oorhandig wat dit aanvaar het as beleid van die RP en 
dit ook vir goedkeuring aan die kongres van die Party 
voorgele het;  ̂78 ̂

~ Die besluit ten opsigte van die beginsel van
konsensus

"Die komitee was enersyds bewus van die praktiese 
probleme van die beginsel van konsensus, maar het ook 
andersyds bevind dat die belange van minderheidsgroepe

dringend/....
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dringend vereis dat daar nie met konsensus summier 
weggedoen kan word nie. Daar is gevolglik besluit dat 
toekomstige bespreking op die volgende basis sal 
geskied:

'Dat daar 'n afbakening van funksies en bevoegdhede van 
die Nasionale Vergadering sal geskied om voorsiening te 
maak vir die volgende wyse waarop besluite geneem sal 
kan word:

(a) Aangeleenthede wat nie deur konsensus gewysig mag 
word nie (soos byvoorbeeld .... die beskerming van 
die fundamentele regte van die mens).

(b) Aangeleenthede wat slegs deur konsensus besluit of
gewysig mag word (soos byvoorbeeld die wat die 
identiteit, groepsbelange, bestaansreg,
voortbestaan, belastingpligtigheid, ens. van 'n 
groep raak).

(c) Aangeleenthede wat slegs deur twee-derde 
meerderheid van die elf bevolkingsgroepe aanvaar 
word soos byvoorbeeld belangrike besluite, 
uitgesonderd die wat in (a) of (b) genoem word).i

(d) Aangeleenthede wat met 'n gewone meerderheidstem 
van die teenwoordige bevolkingsgroepe aanvaar mag 
word.

(e) In die geval van (b) hierbo waar minder as drie 
groepe bereid is om hul konsensus te verleen, sal

'n / ... .
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'n nuwe verkiesing deur die Nasionale Vergadering 
(met 'n meerderheidstem van groepe) vir die
betrokke teenstemmende bevolkingsgroepe uitgeskryf 
kan word.

(f) Die beginsel om met konsensus van die
konsensusbeginsel af te wyk, word geensins gewysig 
nie . ' .... "

- Die besluit ten opsigte van die bestaan van 'n
Twaalfde bevolkingsgroep in Suidwes-Afrika/Namibie

"Die komitee is bewus van die bestaan van 'n groep
(sowat 18 0 0 0) wat oor die jare en eeue reeds so
vermeng is dat hulle moeilik tot 'n bepaalde groep
gevoeg kan word. Die komitee is egter nie ten gunste 
daarvan om in hierdie stadium amptelike erkenning aan 
sodanige groep te verleen nie, maar is bereid om te wag 
tot tyd en wyl die praktyk bewys dat daar dringend
aandag aan die vorming van sodanige groep verleen moet 
word. Elke persoon sal self sy groepskeuse kan
uitoefen met die
voorbehoud dat 'n groep geregtig sal wees om 'n aansoeker 
te weier. In die geval van wettige huwelike oor die 
grense van groepe sal die kinders in die groep van die
moeder opgeneem word en sal die groep nie die aansoek
kan weier m e.

"Die bestaan van ’n sogenaamde ’twaalfde groep' is 'n 
voldonge feit. Deur hulle in die stadium amptelik te 
erken, mag persone van enige groep (insluitende 
blankes) hulself tot die groep voeg met die gevolg dat 
hulle binne afsienbare tyd die grootste groep in

Suidwes-Afrika/....
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Suidwes-Afrika kan uitmaak. Konstitusioneel kan dit 
probleme veroorsaak asook op elke ander terrein van die 
lewe. Deur so 'n groep aanvanklik nie te erken nie, kan 
hulle dalk by 'n groep aansluit wat bepaal word deur hul 
natuurlike afkoms, omgewing en assosiasie. Daar is 
byvoorbeeld geen rede waarom die Namagroep nie 'n 
persoon sal aanvaar nie al was sy oupa-groot jie 'n 
Nama. Daar sal in elk geval geen groepsdiskriminasie 
wees nie en ’n Verteenwoordigende Owerheid sal in die 
geval horn verwelkom omdat nog ’n belastingbetaler tot 
die groep toegevoeg word."

- Die besluit ten opsigte van burgerskap na die eerste 
een-mens-een-stem-verkiesing in die Gebied

"Die komitee het hom sterk uitgespreek ten gunste van 'n 
stelsel waarin slegs persone aan verkiesings deelneem 
na die eerste vrye verkiesing wanneer hulle hier 
belange het en voornemens is om hier te bly. In die 
lig van die huidige politieke onsekerheid het die 
komitee besluit dat die vraagstuk van burgerskap 
agterwee gehou moet word maar dat aanbeveel word dat na 
die vrye verkiesing vir stemregdoeleindes slegs persone 
sal kan stem wat 'n deklarasie van getrouheid aan die 
staat afle waarin die applikant erken dat hy/sy vir 
militere of hulpdiens opgeroep kan word."

~ Die besluit ten opsigte van die regeringsvorm na die 
eerste een-mens-een-stem-verkiesing maar voor 
onafhanklikwording van Suidwes-Afrika/Namibie

"Na 'n bespreking van hierdie aangeleentheid het dr. Van 
der Merwe die konstitusionele prosedure verduidelik. 
Die grondwetgewende vergadering is slegs om ’n grondwet

saam/....
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saam te stel. Die proses kan prakties enkele dae of 
selfs maande neem. Indien die DTA die verkiesing wen, 
soos ons almal* 7 9 '1 vertrou, sal die proses spoediger 
afgehandel kan word indien daar nou reeds in die DTA 'n 
ooreenkoms bereik kan word. Wanneer die
grondwetgewende vergadering sy grondwet voltooi het, 
sal dit aan die Parlement van die Republiek van 
Suid-Afrika voorgele word om as wet gepasseer te word 
en 'n datum vir onaf hankl ikheid te bepaal. Voor 
laasgenoemde datum sal die nodige verkiesings gehou 
moet word om 'n regering te kies wat op 
onafhanklikheidsdatum oorneem. Gedurende die hele 
tydsduur, dit wil se tot die dag van onaf hanklikheid 
bly die Republiek van Suid-Afrika deur die 
Administrateur-generaal die wettige regering van die 
land."

Volgens die RP (en soos duidelik blyk uit die 
voorafgaande verslag) is die Komitee belas met 
Staatkundige Ontwikkeling, Buitelandse Sake en Justisie 
’n "baie waardevolle komitee, aangesien dit ’n groot 
bydrae lewer tot die uitwerk van 'n nuwe staatkundige 
bestel vir Suidwes-Af rika/Namibie". In hierdie
proses kan selfs die ingeskrewe lede van die Party hul 
gedagtes deurgee na die sekretariaat, wat dit op sy 
beurt met behulp van die bestaande kanale deurvoer na 
genoemde komitee.

PRAKTIESE/.
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PRAKTIESE HANTERING VAN BESKRYWINGSPUNTE

Indien daar verskillende standpunte binne beide partye
°°r 'n bepaalde aangeleentheid is, is die gebruik
gewoonlik dat die dagbestuur van die betrokke party die
saak hanteer in 'n poging om nie die betrokke kongres
met verskillende standpunte ten opsigte van 'n delikate
aangeleentheid op te saal nie. Dit gebeur ook somtyds
ln albei partye dat daar aksent- of klemverskille ten
opsigte van bepaalde aangeleethede binne die betrokke
kongres is. Die gebruik is dan normaalweg dat elke lid
wat van 'n ander verskil, sy saak aan die kongres stel.
Die kongres oefen dan die prerogatief uit deur 'n
meerderheidsbesluit oor die aangeleentheid te neem

( 81 )waarby almal moet berus. So byvoorbeeld het die
NPSWA sowei as die RP gedurende 1983 besluit oor 
deelname aan die beoogde Staatsraad vir 
Suidwes-Afrika/Namibie.^ D i e  uitgangspunt is dus by 
beide politieke partye, dat daar ook tydens 
kongressittings vryheid van spraak binne 
Partydissiplinere verband moet wees, met ander woorde, 
dat elke lid sy demokratiese reg kan beoefen deur in 
v^yheid sy standpunt te stel, maar hom terselfdertyd 
moet neerle by die meerderheidsbesluit binne die 
betrokke party.
Die gebruik by beide die NPSWA en die RP is 
dat huishoudelike party-aangeleenthede soos
byvoorbeeld party-organisasie, finansiele sake van 
die betrokke party, probleme met lede, probleme in 
en rondom takke, en beleidsaspekte in 'n 
geslote kongres bespreek word/83) Sedert die
skeuring in die NPSWA en die daaropvolgende stigting 
van die RP, was die staatkundige proses van die Gebied 
die belangrikste onderwerp van bespreking in 
geslote kongresse van beide hierdie politieke

partye/....



- 171 -

partye. ̂ 4) Die belangrikste rede hiervoor in die 
geval van beide die partye, is naamlik dat die 
ingeskrewe lede vry kan voel om hulle standpunte te 
stel sonder om enige angs vir die openbare media te he. 
Wanneer so 'n geslote kongres finaliteit oor 'n 
spesifieke aangeleentheid bereik het, is die prosedure 
gewoonlik in die geval van albei hierdie politieke 
partye, dat die kongres oopgestel word om daardeur die 
standpunte van, en die finale besluite deur die 
betrokke party aan die media en die publiek oor te 
dra.
Normaalweg word die kongresagenda in die geval van die 
NPSWA, sowel as in die geval van die RP, tydens ’n 
komitee-stadium van die betrokke kongres aan daardie( O C \
kongres voorgele. Die betrokke afgevaardigdes na
die kongres vra dan dat die betrokke beskrywingspunt in 
komitee bespreek moet word. Omrede die kongrestema
gewoonlik oor delikate aangeleenthede in beide die 
geval van die NPSWA en die RP handel, word dit ook in
komitee bespreek. Die kongres besluit ook in hierdie
komiteestadium welke beskrywingspunte in die 
ope-kongres bespreek kan word, en welke agter geslote 
deure, en die media en die publiek kry gewoonlik hierna 
’n aanduiding wanneer hulle die betrokke kongres mag 
bywoon, en wanneer nie. Sensitiewe
party-aangeleenthede verskyn dus nie op die 
ope-kongresagenda nie, maar op 'n geslote agenda wat
slegs binne partyverband hanteer word en nie aan die 
media en die publiek beskikbaar gestel word nie. In 
die geval van beide partye kom daar nie aspekte voor 
wat op kongresagendas verskyn, maar waaroor daar nie 
besluite geneem word nie. Wat egter wel kan gebeur, is 
dat 'n bepaalde aangeleentheid opgelos kan word sonder 
dat dit nodig is om dit op 'n agenda te plaas. Wanneer 
'n aangeleentheid dringende aandag moet geniet, word dit

in/....
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in die geval van die NPSWA gewoonlik met die lid van
die Uitvoerende Komitee wat met die betrokke funksie
belas is opgeneem vir uitsortering met die betrokke
instansie wat daarmee gemoeid is, of dit word in die
geval van die RP na die betrokke komitee verwys wat

(8 6)daarmee belas is. Indien die betrokke kongres
besluit dat 'n aangeleentheid nie dringende aandag verg
nie, kan dit gebeur dat daardie kongres besluit om so 'n
aangeleentheid oor te hou tot 'n volgende sitting.
Laasgenoemde gebeur egter selde of ooit in die geval

(87)van die NPSWA, sowel as in die geval van die RP.

Sedert die ontstaan van die RP na die skeuring in die 
NPSWA, word die beskrywingspunte in die
besluitnemingsprosesse van beide hierdie politieke 
partye oorheers deur staatkundige aangeleenthede. 
Daarorn geniet beskrywingspunte ten opsigte van 
laasgenoemde aangeleenthede ook absolute voorrang 
tydens kongressittings van hierdie twee partye, hoewel 
beskrywingspunte ten opsigte van ekonomiese 
aangeleenthede en infrastruktuur, beskrywingspunte wat 
die basiese behoeftes van ingeskrewe partylede 
weerspieel, beskrywingspunte ten opsigte van partysake, 
en beskrywingspunte ten opsigte van die
verhoudingspolitiek(88) in Suidwes-Afrika/Namibie, ook

i . „ (89)die aandag geniet.

Praktiese voorbeelde van spesifieke beskrywingspunte 
van beide partye word onderskeidelik hieronder 
bespreek, om aan te toon wat daarvan geword het tydens 
die besluitnemingsprosesse van hierdie twee politieke 
partye:'90'

- BESKRYWINGSPUNTE/___



- 173 -

- BESKRYWINGSPUNTE VAN DIE NASIONALE PARTY VAN 
SUIDWES-AFRIKA TEN OPSIGTE VAN STAATKUNDIGE 
AANGELEENTHEDE

Met die oog op die 1978 kongres van die NPSWA, is die 
volgende beskrywingspunt ten opsigte van staatkundige 
aangeleenthede deur die Omaruru-takbestuur van die 
Party via die hoofsekretaris by die kongres ingedien:

"Dat hierdie Kongres hom duidelik uitspreek -ten 
opsigte van eiendomsreg op die platteland sowei as 
dorpe en stede soos gestel in die oorspronklike 
Turnhalle grondwet. " ^

Die probleem het vir die Omaruru-takbestuur ontstaan
dat die DTA 'n beleid aangekondig het dat die sogenaamde
tradisionele Blanke gebied in Suidwes-Afrika/Namibie
vir alle bevolkingsgroepe beskikbaar gestel is om vaste

(92 )eiendomsreg te bekom. Die beskrywingspunt het dus
ontstaan deurdat die Omaruru-takbestuur wou verhoed dat 
die sogenaamde tradisionele Blanke woongebied en 
-woonbuurte vir Swart- en Bruinmense beskikbaar gestel 
word om vaste eiendomsreg te bekom.
Die betrokke beskrywingspunt is toe op aandrang van 'n 
paar boere onder leiding van 'n ingeskrewe lid van die 
Party en ook lid van die Omaruru-takbestuur, ene Johan 
van Rensburg, opgestel en via die hoofsekretaris na die 
kongres gestuur waartydens dit bespreek is om weer die 
beleid van die NPSWA in hierdie konteks bevestig te 
kry. Verder moes die kongres se goedkeuring verkry 
word om die leier van die Party te versoek om met die 
Administrateur-generaal te onderhandel sodat die 
genoemde situasie nie ontstaan nie.
Nadat die kongres die beskrywingspunt aanvaai het, is 
die standpunt van die NPSWA (dat die sogenaamde Blanke

woongebied/....
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woongebied en -woonbuurte nie vir die Swart- en Bruin
bevolkingsgroepe in Suidwes-Afrika/Namibie beskikbaar
gestel moet word om vaste eiendomsreg te bekom nie)
deur die Party se leier aan die Administateur-generaal 

(93)oorgedra.

'n Verdere beskrywingspunt ten opsigte van staatkundige 
aangeleenthede wat via die hoof sekretaris by die 1978 
kongres van die NPSWA deur die Kiesafdeling: Khomas
Hochland ingedien is, het soos volg gelees:

"Kongres word versoek om in alle verdere
konstitusionele onderhandelinge geen verdere
_ • , ■ ,,(94)toegewmgs te maak m e .

Die beskrywingspunt, wat op aandrang van 'n boer, Kallie 
van Heerden, 'n staatsamptenaar, Peet Swart, en 'n 
onderwyser, Sam Beukes, deur die betrokke kiesafdeling 
ingedien is, is in dieselfde bewoording deur die 
hoofsekretaris na die kongres deurgestuur, wat dit 
aanvaar het nadat laasgenoemde dit gewysig het om soos 
volg te lees:

"Kongres word versoek om geen verdere toegewings te
maak wat die Blanke se identiteit in gevaar stel 

n (95)m e ,

Die besluit van die kongres was naamlik dat dit erken
dat daar in die proses van politieke veranderinge in
Suidwes-Afrika/Namibie, "sekere verstellings deur die
NPSWA se beleid gemaak sal moet word om in pas met die
veranderinge te bly, maar dat toegewings en
veranderinpe wat die Blanke se identiteit in gevaar sou

(96)stel, sterk teenstand sal geniet." Die kongres se
opdrag was dan ook dat al die leiers van die NPSWA "in

die/....
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die toekoms in enige verdere onderhandelinge baie
noulettend sal kyk na veranderinge wat gemaak word wat

(97)die Blankes se identiteit kan raak.'

'n Derde beskrywingspunt ten opsigte van staatkundige 
aangeleenthede wat gedurende die 1978 kongres bespreek 
is nadat dit, op aandrang van Duitssprekende boere en 
ingeskrewe lede van die Party, naamlik Behrens en Kurtz 
van die Karibib-takbestuur, en Baas en Rumpf van die 
Steinhausen-takbestuur, via die hoofsekretaris deur die
Karibib- takbestuur van die Party ingedien is, was die
volgende:

"Dat die nuwe voorgestelde bedeling in S.W.A., Duits 
ook as amptelike taal op die Elanke tweedevlak erken 
sal word."(98)

Hierdie beskrywingspunt is ook deur die kongres
gewysig, wat daarop neergekom het dat die kongres
besluit en aanvaar het dat "Duits steeds die hoogste
moontlike status moet geniet", omrede die kongres op
daardie stadium versigtig was om 'n beskrywinspunt te
aanvaar wat Duits as 'n derde amptelike taal in
Suidwes-Afrika/Namibie sou erken. In laasgenoemde
konteks was die kongres se siening dat dit "verskeie
praktiese implikasies en -probleme rondom so 'n besluit 

( 99)sou meebring."
Hierna is die aangeleentheid feitlik elke jaar op die 
kongresse van die NPSWA, asook tydens die sittings van

i • l i (100)  „die (Blanke) Wetgewende Vergadering bespreek, wat
daartoe bygedra het dat die Administrateur-generaa1 die 
relevante proklamasie gedurende 1984 so gewysig het dat
Duits huidiglik as derde amptelike taal in

, , - ,  ̂ (101) Suidwes-Afrika/Namibie erken word.
Gedurende/....



Gedurende die sitting van die 1980 kongres van die 
NPSWA is 'n verdere beskrywingspunt ten opsigte van 
staatkundige aangeleenthede deur die Stampriet- 
afdelingsbestuur, op aandrang van 'n paar boere onder 
leiding van die voorsitter van die betrokke 
afdelingsbestuur, Jaap Steyn, via die hoofsekretaris 
ingedien:

"Dat die partyleiding alles in werking sal stel om 
die toekomstige binnelandse staatkundige
ontwikkeling weer te koppel aan die Turnhalle
beginsels . " 1̂02 )

Die NPSWA het die samestelling van die voormalige 
DTA-regering in daardie stadium, gesien as 'n "totale 
afwyking van die oorspronklike Turnhalle-
beginsels," ^ ^ 3  ̂ wat daarop neergekom het dat elke
bevolkingsgroep in Suidwes-Afrika/Namibie inspraak in 
die land se regering moet he.
Die gevoel het toe onder die ingeskrewe lede en 
ondersteuners van die NPSWA ontstaan, dat 'n Blanke
verkiesing gehou moes word. Sodoende kon 'n "sterk
mandaat van die Blanke kiesers verkry word, waarmee 
daar verder by die Administrateur-generaal en die 
Suid-Af rikaanse regering beding kon word om 'n 
regstelling van die huidige regeringsopset te 
maak."(104)
Teen hierdie agtergrond is die betrokke beskrywinspunt
toe by die 1980 kongres van die Party ingedien,
bespreek en deur die kongres aanvaar, wat "tot gevolg
gehad het dat die leier en ander lede van die Party na
die (Blanke) verkiesing in November 1980, deur die
Suid-Afrikaanse regering na Kaapstad ontbied is vir

. n ( 1 0 5 )samesprekinge oor die huidige DTA-regering.

- 176 -
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Met die oog op die 1981 kongres van die NPSWA, het die 
Aris-takbestuur (op aandrang van 'n boer en ingeskrewe 
lid, Koos Briedenhann), die Otjisondo-takbestuur (op 
aandrang van 'n boer en ingeskrewe lid, Koos Oosthuizen) 
en die Ondernossob-takbestuur (op aandrang van twee 
boere en ingeskrewe lede, Tom Horn en Jan Visagie) van 
die Party die volgende beskrywingspunt ten opsigte van 
staatkundige aangeleenthede via die hoofsekretaris 
ingestuur:

"Die kongres spreek sy ernstige kommer uit oor 
kundige Blankes wat SWA verlaat as gevolg van die 
onsekerheid oor ons politieke toekoms . " ^ ^ 6  )

Die betrokke beskrywingspunt is toe op die kongres deur 
die drie takbesture se woordvoerders as 'n feit gestel. 
Die kongres het dit ook so aanvaar met die kennis en 
die inligting wat op daardie stadium tot die 
partyleiding se beskikking w a s . D a a r  is naamlik 
deur die partyleiding sekere opnames laat maak by veral 
Blanke skole in die Gebied. Die statistiek het 
inligting bevat oor die hoeveelheid leerlinggetalle wat 
Suidwes-Afrika/Namibie oor 'n bepaalde periode verlaat 
het, en onder watter beroepskategoriee hulle ouers 
geressorteer het. Soortgelyke gegewens is ook by 
predikante van die Nederduits-Gereformeerde Kerk in 
Suidwes-Afrika/Namibie ingewin oor die aantal lidmate
wat uit die Gebied verhuis het, asook wat die aard van
i , , (108) hul beroepe was.
Besonderhede hieroor is toe op die 1981 kongres van die 
Party verstrek dat kundige Blankes wel die land verlaat
het, en dat die meeste van hulle na die Republiek van
c , . ■ . „ (109)Suid-Afrika verhuis het.
Die redes wat op die kongres oor die betrokke 
aangeleentheid verstrek is, was ondermeer "dat daar in

1976/---
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1978 'n een-mens-een-stem-verkiesing gehou is, en die 
vooruitsigte dat daar in die toekoms weer so 'n 
verkiesing gehou kan word. Verder het hierdie kundiges 
oor kennis van soortgelyke toestande in die res van 
Afrika beskik, en is hulle die mense wat eerste gepak 
en getrek het."^110^
Die gevoel van die kongres was dat, indien die
aangeleentheid direk met die Suid-Afrikaanse Eerste
Minister opgeneem kon word, daar "moontlik weer kalmte
onder die Blanke inwoners van die Gebied sou
i n t r e e ^  Die dagbestuur van die Party het toe
opdrag van die kongres ontvang om die aangeleentheid

(1 1 2 )met die Suid-Afrikaanse regering op te neem.

- BESKRYWINGSPUNTE VAN DIE NASIONALE PARTY VAN 
SUIDWES-AFRIKA TEN OPSIGTE VAN EKONOMIESE 
AANGELEENTHEDE EN INFRASTRUKTUUR

Die volgende beskrywingspunt ten opsigte van ekonomiese 
aangeleenthede en infrastruktuur is gedurende die 1978 
kongres van die NPSWA bespreek nadat dit via die 
hoofsekretaris ontvang is:

"Kongres spreek sy dank en waardering uit vir 
tydelike hulp met die bemarking van beeste, maar vra 
met die oog op stygende produksiekoste dat ernstige
aandag gegee word aan 'n langtermyn bemarkingsstelsel
. . , . „ (113)vir rooivleis .

Die beskrywingspunt is deur die Voorbegin-takbestuur 
vanuit die noorde van Suidwes-Afrika/Namibie ingedien, 
nadat dit deur die takbestuur geformuleer is onder 
voorsi t terskap van 'n boer, Willie Pieterse. Die 
betrokke beskrywingspunt het sy ontstaan gehad deurdat

die/....
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die boere in veral die nocrdelike dele van 
Suidwes-Afrika/Namibie hoe kostes moes aangaan om 
rooivleis te bemark.^1 ^
Die aangeleentheid is in diepte op die kongres
bespreek, en die beskrywingspunt is aanvaar nadat die
betrokke lid van die (Blanke) Uitvoerende Komitee,
advokaat Eben van Zijl, die Uitvoerende Komitee versoek
het om driemiljoen rand vir subsidies beskikbaar te
stel om die tersaaklike bemarkingskostes te dek.
Die aangeleentheid is later opgevolg deur dit in die
(Blanke) Wetgewende Vergadering te bespreek, waarna J.
de Wet (lid van die Blanke Uitvoerende Komitee en van
die NPSWA) en H. Schneider-Wa terberg (lid van die
Blanke Wetgewende Vergadering en van die RP) as lede
van die Blanke Wetgewende Vergadering voor die
Jakobskommissie  ̂ getuig het oor probleme wat in die

(117)bemarkingstelsel bestaan.

'n Tweede beskrywingspunt het uit twee dele bestaan en 
is gedurende 1980 op aandrang van 'n myner en ingeskrewe 
lid van die Party, Willie Hanekom van Consolidated 
Diamond Mines, via die hoofsekretaris by die kongres 
ingedien deur die Hennie Cloete-takbestuur uit die 
Kiesafdeling: Luderitz. Dit het soos volg gelees:

"(a) Dat die bestaande belastingstruktuur in 
Suidwes-Afrika in diepte ondersoek sal word en 
indien moontlik gewysig word sodat die klem meer 
op verkoopsbelasting sal val en minder op 
persoonlike belasting.

(b) Dat dit so gou as moontlik vir alle
. . (118) bevolkingsgroepe sal geia .

Beide/ .



Beide dele van die beskrywinspunt is reeds voor die
aanvang van die kongres deur die hoofsekretaris na die
leier van die Party verwys, wat dit op sy beurt met die
Administrateur-generaal bespreek het met die oog daarop
om antwoorde aan die kongres te verstrek.
Wat deel (a) van die beskrywingspunt betref, was die
leier se antwoord tydens die kongres dat daar nie op
daardie stadium aan die bestaande belastingstelsel in
Suidwes-Afrika/Namibie verander kon word nie. Die rede
daarvoor was, volgens die Administrateur-generaal, dat
"enige verstellings aan die bestaande
belastingstruktuur meer nadele as voordele sou
• (1 2 0 )inhou." Laasgenoemde antwoord is deur die kongres
aanvaar en daar is afgestap van die eerste deel van die 
beskrywingspunt.
Nadat deel (b) van die beskrywingspunt deur die kongres 
aanvaar is, is dit verwys na die (Blanke) Uitvoerende 
Komitee met die versoek om die aangeleentheid te 
ondersoek, dit met die Administateur-generaal op te 
neem en skriftelik aan al die afdelingsbesture van die 
Party terug te rapporteer/ 1 1  ̂ Die antwoord wat die 
hoofsekretaris aan die afdelingsbesture verstrek het, 
was dat die ondersoek na 'n eenvormige belastingstelsel 
vir alle bevolkingsgroepe in Suidwes-Afrika/Namibie 
reeds in so 'n mate gevorder het, dat dit gedurende die
eerste helfte van die volgende jaar (1981) in werking

( 1 22 )sou tree.
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'n Verdere beskrywingspunt is gedurende 1981 op aandrang 
van twee boere en ingeskrewe lede van die Party, Van 
Niekerk van die Na-os-takbestuur en Van Zyl van die 
Karasburg-takbestuur, via die hoofsekretaris by die 
kongres ingedien deur die Na-os-takbestuur uit die 
Kiesafdeling: Warmbad. Dit het soos gevolg gelees:

"Die/....
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"Die kongres teken beswaar aan by die betrokke owerheid
i.v.m. die verhoogde Landbank rentekoers, veral in

( 1 2 3)hierdie kritieke tyd van droogte."

Hoewel die Land- en Landboubank van
Suidwes-Afrika/Namibie 'n selfstandige onderneming is, 
stem die werkwyse van die bank ooreen met die in die 
Republiek van Suid-Afrika. By implikasie beteken dit 
dat wanneer die betrokke bank in die Republiek
rentekoerse verhoog, die Land- en Landboubank van
Suidwes-Afrika/Namibie ’n soortgelyke beleid moet
volg.'124'
Met die indiening van die beskrywingspunt, was die 
gevoel van die Na-os-takbestuur dat dit onaanvaarbaar 
is om in die droogtetoestand waarin die Gebied verkeer, 
’n bykomende twee persent rente te betaal soos wat die 
Land- en Landboubank van Suidwes-Afrika/Namibie

, j - u „ (125)aangekondig het.
Die lid van die (Blanke) Uitvoerende Komitee wat op
daardie stadium met die landbou-portefeulje belas was,
naamlik J. de Wet, het tydens die bespreking en
aanvaarding van die beskrywingspunt aan die kongres
verduidelik dat hy reeds met die bank oor die
aangeleentheid onderhandel. Die terugvoer wat die
Na-os-takbestuur daarna van sy afdelingsbestuur via die
hoofsekretaris ontvang het, was dat die Land- en
Landboubank van Suidwes-Afrika/Namibie die reeling
getref het dat daar net op nuwe lenings 'n bykomende
twee persent rente gehef sal word, en dat die bestaande

(1 °6 )lenigs teen die ou rentekoers gedelg moet word.

BESKRYWINGSPUNTE/.
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- BESKRYWINGSPUNTE VAN DIE NASIONALE PARTY VAN 
SUIDWES-AFRIKA WAT DIE BASIESE BEHOEFTES VAN 
INGESKREWE PARTYLEDE WEERSPIEeL

Gedurende die 1978 kongres van die NPSWA is die 
volgende beskrywingspunt bespreek wat die basiese 
behoeftes van ingeskrewe partylede weerspieel:^ ^

"In die lig van die nuwe bedelings in verskeie 
sektore van die land, word die kongres versoek om 
die posvereistes van koshuispersoneel te verhoog, 
kwalifikasies in ag te neem, en in ooreenstemming 
daarmee die salarisse en/of byvoordele te verhoog om 
sodoende 'n meer stabiele en verantwoordelike 
werknemer te trek en daarmee saam die poste meer 
aantreklik te maak".

Tydens die bespreking van die beskrywingspunt, wat op 
aandrang van 'n boer en ingeskrewe lid van die Party, 
Dick Esterhuizen, via die hoofsekretaris deur die 
Gobabis-takbestuur ingestuur is, het dit geblyk dat 
koshuispersoneel (en veral dames wat by koshuise diens 
verrig) gewoonlik oor relatief lae kwalifikasies 
beskik, maar relatief groot hoeveelhede werk moet 
verrig. Verder was die gevoel onder ouers wat kinders 
op kosskool het, dat hierdie personeel afgeskeep word 
wat betref salarisse, diensvoordele, ensovooits. Die 
idee van die Gobabis-takbestuur agtei die betiokke 
beskrywingspunt was toe om die diensvoorwaardes van die 
koshuispersoneel in so 'n mate te verbeter, dat hoei 
gekwa1 ifiseerde persone aangestel kan woid en, gepaaid

. _ u i (128)daarmee, beter dienslewering te bekom.
Nadat die beskrywingspunt deur die kongres aanvaar is, 
is dit na die h o o f sekretaris verwys wat in oorleg met

die/....



die (Blanke) Uitvoerende Komitee, ondersoek na die 
salarisstrukture en diensvoorwaardes van
koshuispersoneel in Blanke koshuise regoor
Suidwes-Afrika/Namibie ingestel het en die gegewens na 
die Sentrale Personeelinstel 1 ing ̂ ^9 ) verwyS h e t . ^ 3^
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Gedurende die 1980 kongres van die Party is die
volgende beskrywingspunt*'*'3'̂  onder leiding van 'n
ingeskrewe lid en onderwyser, Anton van Niekerk,
ingedien deur die Keetmanshoop-jeug-takbestuur met die
doel om weereens die kongres "se gevoel te toets oor
die behoud van die Blanke Tweedevlak Owerheid se
funksie van die opleiding van primere en pre-primere
onderwysers, asook die behoud van die Windhoekse

(132)Onderwyskollege vir daardie doel.":

"Dat volhard sal word om die opleiding van primere 
en pre-primere onderwysers in die Windhoekse 
Onderwyskol lege as 'n funksie van die Blanke 
Verteenwoordigende Owerheid te behou."

Die beskrywingspunt het ontstaan deurdat Proklamasie AG
8 onder andere ook voorsiening maak vir die toesegging
van sekere eiendomme (waaronder geboue soos die
Windhoekse Onderwyskollege) aan die Blanke
Verteenwoordigende Owerheid. Ten tye van die indiening
van die beskrywingspunt was daar sterk aandrang van die
DTA-regering se kant dat die betrokke kollege ook deur
die Swart- en Bruin bevolkingsgroepe van
Suidwes-Afrika/Namibie benut moet word, aangesien "so 'n
duur kompleks met so min Blanke studente nie in

• (13 3)Suidwes-Afrika/Namibie geregverdig kon word nie. '
Tydens die bespreking van die beskrywingspunt op die 
kongres, het dit geblyk dat die DTA-regering ook

aangedring/....



aangedring het op die verkryging van ander geboue wat 
ingevolge bogenoemde proklamasie aan die Blanke 
Verteenwoordigende Owerheid toegese is, soos 
byvoorbeeld die geboue van die Blanke Wetgewende 
Vergadering, die Suidwes-Afrika-huis , ensovoorts.
Die kongres het toe "sy standpunt herbevestig dat die 
opleiding van pre-primere en primere onderwysers 'n 
funksie van die Blanke Verteenwoordigende Owerheid moet 
bly, dat laasgenoemde funksie nie onderhandelbaar is 
nie, maar dat die (Blanke) Uitvoerende Komitee versoek 
moet word om met die Administrateur-generaal en die 
Ministersraad te onderhandel oor die Windhoekse 
Onderwyskollege en ander geboue van die Blanke 
Verteenwoordigende Owerheid."^ ^  Onderhandelinge het 
daarna deur lede van die Blanke Uitvoerende Komitee met 
die Administateur-generaal en die destydse 
Ministersraad plaasgevind, wat ondermeer meegebring het 
dat die geboue van die Windhoekse Onderwyskollege 
steeds aan die Blanke Verteenwoordigende Owerheid 
toegeken is, en dat die funksie om Blanke primere en 
pre-primere onderwysers daar op te lei, steeds by die 
Blanke Verteenwoordigende Owerheid berus.^13^

'n Verdere beskrywingspunt is gedurende die 1981 kongres 
op aandrang van die voorsitter van die 
Voorslag-takbestuur van die Party en 'n boer en sakeman 
van Noordelike Veevoere, Frank Bosch, ingedien deur die 
Tsumeb-afdelingsbestuur op grond van klagtes wat deur 
ingeskrewe lede van die Party by die betrokke tak- en 
afdelingsbestuur geopper is. Die beskrywingspunt het 
soos volg gelees:^137^

"Die kongres maak beswaar teen integrasie in die 
Weermag asook die Areamag."
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Die klagtes het gespruit uit die gemengde gebruik deur 
alle bevolkingsgroepe van geriewe by die verskillendeM  OO \
kampe waar dienspligtiges opgelei word.
Tydens die bespreking van die beskrywingspunt het dit 
na vore gekom dat die afdelingsbestuur geen beswaar 
gehad het dat Blanke dienspligtiges opleiding saam met 
ander bevolkingsgroepe ondergaan nie, maar dat Blanke 
dienspligtiges aparte woon- en toiletgeriewe binne die 
opleidingskampe self behoort te he.
Die kongres se besluit was toe dat die Blanke
Uitvoerende Komitee die aangeleentheid met die
Bevelvoerende Offisier van die Gebiedsmag in
Suidwes-Afrika/Namibie moes opneem, die aangeleentheid
moes ondersoek, en aan die afdelingsbestuur moes terug 

(1 3 9 )rapporteer. Die besluit van die kongres het tot
gevolg gehad dat na 'n besoek van die betrokke lid van 
die (Blanke) Uitvoerende Komitee en vyf lede van die 
(Blanke) Wetgewende Vergadering aan verskeie 
opleidingskampe in Suidwes-Af rika/Namibie, 'n memorandum 
aan die Bevelvoerende Offisier van die Gebiedsmag 
voorgele is "met praktiese wenke om die situasie te 
v e r b e t e r ^ D i e  terugvoer wat die hoof sekretaris 
van die NPSWA daarna ontvang het, was "dat daar wel 
praktiese reelings getref was in hierdie kampe, en dat 
hulle (die ingeskrewe lede sowei as hulle kinders wat
diensplig verrig) meer tevrede was met die opset soos

. , ,  . 11 (1 4 1 )wat dit nou op die oomblik is.

- BESKRYWINGSPUNTE VAN DIE NASIONALE PARTY VAN 
SUIDWES-AFRIKA TEN OPSIGTE VAN PARTYSAKE

Die volgende beskrywingspunt ten opsigte van partysake 
is byvoorbeeld op aandrang van n groep ondeiwysers en 
ingeskrewe lede van die Party onder leiding van 'n

bestuurslid/....
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bestuurslid van die Dawie de Waal-takbestuur, Lettie 
van Dyk, via die hoofsekretaris by die kongres van die 
NPSWA vir bespreking en goedkeuring ingedien: * ^

"Die Kongres word versoek om die kongres gedurende 
die September skoolvakansie te hou, sodat dit 
moontlik sal wees vir onderwysers om die kongres by 
te woon".

Die beskrywingspunt is ingedien deur die Danie de 
Waal-takbestuur omrede onderwysers wat op tak- en 
afdelingsbesture gedien het, ook graag die kongresse 
van die NPSWA wou bywoon. Die situasie het ontstaan
dat die kongressittings elke keer buite die 
vakansie-periodes plaasvind, * en dat hierdie 
onderwysers dit nie kon bywoon nie aangesien hulle nie 
spesiale verlof vir daardie doel kon neem nie.*'*''44  ̂
Nadat die kongres die beskrywingspunt bespreek het, is 
daar met 'n meerderheidstem besluit dat dit nie altyd 
prakties moontlik sal wees om die kongres by die
skoolvakansie aan te pas nie, en dat daar by die
oorspronklike datums gehou sal word, soos bepaal deur 
die Party se konstitusie.*'*'4'̂

Gedurende die 1978 kongres van die Party is 'n verdere 
beskrywingspunt op aandrang van 'n ingeskrewe lid en
boer, Jan de Wet, ingedien deur die 
Otjiwarongo-kiesafde 1 ing en is na bespi'eking deur die 
kongres aanvaar en onmiddellik in werking gestel.  ̂
Die bewoording van die beskrywingspunt was soos volg:

"Dat alle Afdelingsbesture versoek word om 'n bydrae 
te maak sodat die Suidwester (die paitykoerant van 
die NPSWA) na Koshuise (Universiteite en Kolleges)

in/....



in die Republiek gestuur word sodat Suidwes 
Kinders/Studente daar in die geleentheid gestel word 
om op hoogte te bly van die politieke ontwikkeling 
in Suidwes. " (1^7)

Daar is naamlik donateurs uit die kongres in die vorm 
van afdelings- en takbesture, en selfs in die vorm van 
ingeskrewe lede gevind. Die besluit van die kongres
was ook dat die aangeleentheid mettertyd opgevolg moet 
word deur omsendskrywes deur die hoofsekretaris van
afdelingsbesture, wat meegebring het dat die
hoof sekretaris gedurende 1984 so 'n omsendskrywe gerig 
het "aangesien daar nie deurlopend aandag aan die saak 
gegee is nie."(148)
Nog 'n beskrywingspunt (wat ingedien is deur die
Pionierspark Jeugtakbestuur onder voorsitterskap van 
Kolie van Coller van die SAUK) is ook, onmiddellik na 
bespreking deur die kongres, ten uitvoer gebring. Die 
beskrywingspunt is gedurende die 1981 kongres van die 
Party ingedien en het soos volg gelees:

"In die lig van die huidige Politieke verdeeldheid 
onder Blankes in S.W.A. moet soveel moontlik N.P. 
Jeugtakke geiniseer deur Senior-takke gestig 
word."(149}

Tydens die bespreking is naamlik gemeld dat die NPSWA 
altesaam agt jeugtakke tussen 1978 en 1982 in die 
Gebied gestig het, maar dat "die stelsel van jeugtakke 
nie effektief in Suidwes-Afrika funksioneer nie."^15^  
Die kongres het toe besluit om alle jeugtakke te 
ontbind en die besture van die jeugtakke by die 
bestaande "senior" takke in te skakel. ( 1 5 1 } Verder het 
die kongres ook besluit dat elke afdelingsbestuur twee 
persone moes aanwys wat jeugaktiwiteite binne die

betrokke/....
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betrokke kiesafdeling sal bevorder.(152  ̂ Hierdie twee 
persone is daarvoor verantwoordelik om (in samewerking 
met hulle afdelingsbestuur of ander afdelingsbesture in 
die betrokke kiesafdeling) geleenthede vir die 
jongmense te reel waartydens die leiers van die Party 
ontmoet kan word en gedagtes gewissel kan word.

- BESKRYWINGSPUNTE VAN DIE REPUBLIKEINSE PARTY VAN 
SUIDWES-AFRIKA/NAMIBIe TEN OPSIGTE VAN STAATKUNDIGE 
AANGELEENTHEDE

Die volgende beskrywingspunt ten opsigte van 
staatkundige aangeleenthede is byvoorbeeld gedurende
1979 deur die Windhoek Wes-takbestuur, op aandrang van 
twee sakemanne en ingeskrewe lede van die Party, 
Hendrik Venter en D. Vrey, via die hoofsekretaris by 
die kongres van die RP vir bespreking ingedien:^ ^  ^

"Die kongres versoek dat vertoe gerig word tot die 
SA-regering dat die totale staatsdiens van Suidwes- 
Af rika/Namibie onder die amptelike beheer van die 
Ministersraad geplaas word."

Tydens die bespreking van die beskrywingspunt het dit 
geblyk dat daar 'n gevoel onder die ingeskrewe lede van 
die Party posgevat het "om 'n eie Suidwes-staatsdiens in 
die lewe te roep wat onder die gesag van die Nasionale 
Vergadering en die Ministersraad moes ressorteer.  ̂ ^
Die kongres het dan ook besluit dat die leier en die 
ander lede van die hoofraad van die Party, die 
aangeleentheid met die DTA moes opneem, wat weer op sy 
beurt die beskrywingspunt 155)met: die
Administrateur-generaa1 sou bespreek. Gedurende
Maart 1980 het die Nasionale Vergadering uitvoering aan

hierdie/....
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hierdie beskrywingspunt gegee met die aanvaarding van 
die Regeringsdienswet. ^-^) ^et ondermeer
voorsiening gemaak vir die instelling van 'n eie, 
onafhanklike Regeringsdienskommissie vir
Suidwes-Afrika/Namibie.^ 7  ̂ Hierdie kommissie het op 
1 Mei 1980 begin funksioneer, terwyl die Regeringsdiens 
van Suidwes-Afrika op 1 Julie 1980 sy beslag gekry het 
en onder die amptelike beheer van die Ministersraad 
geplaas is.^ ^
Twee verdere voorbeelde van beskrywingspunte ten 
opsigte van staatkundige aangeleenthede wat op 
dieselfde wyse deur die RP as die bogenoemde 
beskrywingspunt hanteer is, was die volgende:

"Dat voor die aanvaarding van 'n moontlike volgende 
een-mens-een-stem-verkiesing, dit bo alle twyfel
gestel moet word dat enige intimidasie deur ’n

. . . ■ (159)politieke party tot diskwalifikasie sal lei";
en

"Dat persone of instansies van buite SWA/Namibie wat 
binne ons landsgrense politieke vergaderings wil 
toespreek, toestemming daarvoor moet bekom van die 
Departement van Binnelandse Sake."
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Beide bogenoemde beskrywingspunte, wat onderskeidelik
ingedien is deur die Grootfontein—takbestuur (op
aandrang van twee boere en lede van die betrokke
takbestuur, Hans Ernst en P. Basson) en die Tsumeb-
kiesafdelingsraad (op aandrang van die
personeelbestuurder van die TCL-myn, Antonie
Botes, en 'n personeelbeampte van die betiokke myn,
Pieter van der Schyff, albei ingeskrewe lede van die
RP), is tydens die kongresse van 1980 en 1982 van die

Party/....
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Party bespreek, aanvaar en na die DTA vir goedkeuring 
en verdere hantering verwys.*1^1 ^

- BESKRYWINGSPUNTE VAN DIE REPUBLIKEINSE PARTY VAN 
SUIDWES-AFRIKA/NAMIBIe TEN OPSIGTE VAN EKONOMIESE 
AANGELEENTHEDE EN INFRASTRUKTUUR

Met die oog op die 1980 kongres, het die Tsumeb-
kiesafdelingsraad (op aandrang van twee ingeskrewe lede 
van die Party, 'n apteker, Dekker van Wyk, en 'n sakeman 
van Tsumeb, Peter Beyer) die volgende beskrywingspunt 
by die hoofsekretaris van die RP ingedien:

"Dat 'n beroep gedoen word op werkgewers om voorkeur 
aan SWA/Namibiers te gee by indiensneming (en die 
moontlikheid om dit in 'n wet te vervat)."*^^

Die beskrywingspunt is teen die agtergrond van die 
werkloosheidsprobleem in Suidwes-Afrika/Namibie
bespreek en deur die kongres met 'n groot
meerderheidstem aanvaar. Die gedeelte van die
beskrywingspunt tussen hakies, naamlik "en die
moontlikheid om dit in 'n wet te vervat," is deur die
kongres geskrap, maar die kongres het "'n algemene
beroep op alle patriotiese Suidwesters gedoen om hulle 
eie mense in diens te neem", en die beskrywingspunt 
daarna ook met die hoofbestuur van die DTA
opgeneem. * ^

Twee verdere voorbeelde van beskrywingspunte ten 
opsigte van ekonomiese aangeleenthede en infrastruktuur 
wat dieselfde kanale as bogenoemde beskrywingspunt
gevolg het, is onderskeidelik deur die Grootfontein—

kiesafdeling/....
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kiesafdelingsraad (op aandrang van die voorsitter van 
die betrokke kiesafdelingsraad en 'n boer, H.K.E. van 
Leipzig, en lid van dieselfde kiesafdelingsraad en ’n 
boer, P.A. Smit) en die Otavi-takbestuur (op aandrang 
van ’n boer en ingeskrewe lid van die Party, C. van 
Tonder) van die RP ingedien, en was die volgende:

"Dat instroming na stede en dorpe en hiermee
werkloosheid beheer word deur:

(a) die skepping van werkgeleenthede oral in die 
land, veral in Ovambo,

(b) desentralisasie en daarmee saam die 
ontwikkeling van kleiner dorpe soos Otavi en 
Grootfontein waar baie water beskikbaar is,

(c) SWA-tenders gunstiger as buitelandse tenders te 
oorweeg,

(d) die daarstelling van fasiliteite om swart
ongeskoolde arbeiders op te lei"; en

"Dat die RP en DTA sy sosio-ekonomiese beleid 
herbevestig en daadwerklike stappe neem om dit te 
implimenteer en dat inmenging deur die oweiheid tot

L , , n (166 )'n minimum beperk word.

- BESKRYWINGSPUNTE/.



- 192 -

- BESKRYWINGSPUNTE VAN DIE REPUBLIKEINSE PARTY VAN 
SUIDWES-AFRIKA/NAMIBIe WAT DIE BASIESE BEHOEFTES VAN 
INGESKREWE PARTYLEDE WEERSPIEeL

Die volgende beskrywingspunt ten opsigte van die 
basiese behoeftes van ingeskrewe partylede is gedurende
1980 (op aandrang van verskeie boere en onder leiding 
van twee ingeskrewe RP-lede uit die Omitara
boeregemeenskap, K.J. Altmann en K. Kronsbein) deur die 
Omitara-takbestuur via die hoofsekretaris by die
kongres van die RP ingedien:

"Dat toegesien moet word dat alle uitgawes in
verband met Radio's en sekerheidsomheinings op plase 
ten voile van belasting afgetrek kan word."(167)

Die kongres het die beskrywingspunt bespreek en besluit 
om dit te aanvaar nadat dit verander is om soos volg te 
lees :

"Dat toegesien moet word dat alle uitgawes in
verband met Radio's en sekerheidsomheinings op plase
ten voile van belasting afgetrek kan word, of dat

, i i  ̂ ,,(168) toepaslike hulp verleen sal word.

Die beskrywingspunt het ontstaan deurdat daar n 
redelike hoeveelheid SWAPO-infiltreerders( 16 } die 
sogenaamde Blanke boerdery-area in die noorde van 
Suidwes-Afrika/Namibie, vanuit Angola binne gesypel 
het, en die gevoel was dat die plaaseienaai s nie alleen 
aanspreeklik gehou kon word vir die beveiliging van 
hulle eiendom nie.(l70) Die argument is op die kongres 
aangevoer "dat die boer die eiendom ook in landsbelang 
okkupeer, aangesien hy anti-SWAPO^ georienteerd is en 
dus die organisasie sal beveg.

Die/ . . . .



Die kongres het toe die aangeleentheid na die Komitee 
belas met Finansies en Ekonomiese Sake, sowel as na die
7 • (17?)Komitee belas met Landbou en Natuurbewaring 
verwys, wat die aangeleentheid ondersoek het en
aanbevelings daaroor aan die hoofraad van die Party 
gemaak het. Laasgenoemde aanbevelings het tot gevolg 
gehad dat die hoofraad die hoofbestuur van die DTA 
daaromtrent ingelig het en dat die hoofbestuur van die 
DTA op sy beurt weer, die aangeleentheid met die
Suid-Afrikaanse Weermag en die Land- en Landboubank van 
Suidwes-Afrika/Namibie opgeneem het. Dit het daartoe 
bygedra dat die Suid-Afrikaanse Weermag huidiglik
gratis veiligheidsbeplannings op plase in 
Suidwes-Afrika/Namibie maak, en dat die Land- en 
Landboubank van Suidwes-Afrika/Namibie alle uitgawes 
deur boere in hierdie konteks teen 'n lae rentekoers 
(drie persent per jaar oor 'n periode van vyftien jaar) 
finansier. *1 7 3  ̂

Twee verdere voorbeelde van beskrywingspunte ten 
opsigte van die basiese behoeftes van ingeskrewe 
partylede wat soortgelyke kanale as die bogenoemde 
beskrywingspunt gevolg het, is onderskeidelik ingedien 
deur die Gamsberg-takbestuur (op aandrang van twee 
boere en ingeskrewe lede van die Party, R. Reitz en
Jurgen Cranz) en die Dordabis-takbestuur (op aandrang 
van twee boere en lede van die betrokke takbestuur, H. 
Rosemann en Thys Rail) van die RP, en was die 
volgende: * 1 7 4 ]

"Dat 'n beroep gedoen word op die Departement van
Justisie om stappe te doen ter beskerming van die
boere teen veediefstal";*^ en

- 193 -

"Dat/.



- 194 -

"Dat, in samewerking met verskillende instansies, 
toegesien moet word dat boerdery op 'n gesonde 
grondslag geplaas word sodat jonger boere getrek kan

- BESKRYWINGSPUNTE VAN DIE REPUBLIKEINSE PARTY VAN 
SUIDWES-AFRIKA/NAMIBIe TEN OPSIGTE VAN PARTYSAKE

Die werkwyse van die RP ten opsigte van hierdie 
beskrywingspunte, verskil in die opsig van die werkwyse 
van die NPSWA, deurdat sulke beskrywingspunte eers na 
die hoofraad van eersgenoemde Party verwys word voordat 
dit op die kongres bespreek kan word.^1^ ^  Die 
hoofraad van die RP het gedurende die tweede kongres 
van die Party, op aandrang van die leier, D.F. Mudge, 
die volgende beskrywingspunt ten opsigte van partysake 
by die kongres ingedien:

"Sake wat die Party, die DTA en die Pers raak, sal 
eers voor die Hoofraad gele word."^

Die kongres, wat die beskrywingspunt aanvaar het, het 
tydens die bespreking besluit dat enige ingeskrewe lid 
van die Party beskrywingspunte in hierdie konteks via 
die hoofsekretaris kan indien, maar dat die hoofraad 
sulke beskrywingspunte voor indiening by die kongres 
moet g o e d k e u r . D a a r n a  volg die RP dieselfde 
kanaal as met die ander beskrywingspunte, naamlik via 
die hoofsekretaris na die kongres.

Die volgende twee beskrywingspunte, wat ondeiskeidelik
ingedien is deur die Klein Windhoek—kiesafdelingsraad

(op/....
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(op aandrang van 'n sakeman en lid van die betrokke 
kiesafdelingsraad, J.J. Pottas) en die
President-takbestuur (op aandrang van twee ingeskrewe 
lede van die Party, 'n sakeman, K. Hoffmann, en 'n 
ingenieur, G. Kuchling), het byvoorbeeld ook bogenoemde 
kanale gevolg voordat dit deur die kongres van die RP 
bespreek en aanvaar i s : ^ 8<“̂

"Mit dem Ziel, die Organisation unserer Partei zu 
straffen und ihren Einsatz zweckmassiger und
wirkungsvoller zu gestalten, ernennt der 
Parteifuhrer jahrlich nicht mehr als acht Ausschiisse 
mit je nicht mehr als sechs Mitgliedern unter dem 
Vorsitz des Landesrates - soweit moglich und 
zweckmassig - unter anderen Parteimitgliedern. Er 
weist ferner jedem Ausschuss einen besonderen
Aufgaben - und Verantwortungsbereich zu, mit der 
Auflage der regelmassigen Berichterstattung an 
Mitglieder und Organe der Partei"; en

"Dat DTA-sprekers tydens of op openbare vergaderings 
op ’n meer eenvoudige en verduidelikende wyse moet
praat en dat hulle toesprake meer positief en

. . . .  , . ,,(181) opvoedkundig van aard moet wees.

- BESKRYWINGSPUNTE VAN DIE REPUBLIKEINSE PARTY VAN
SUIDWES-AFRIKA/NAMIBle TEN OPSIGTE VAN DIE 
VERHOUDINGSPOLITIEK

(182)Verskeie beskrywingspunte ten opsigte van die
verhoudingspo1 itiek tussen die verskillende
bevolkingsgroepe van die Gebied, is sedert die ontstaan 
van die RP by die kongresse van die Party ingedien. In 
hierdie konteks is die volgende ses beskrywingspunte

sedert/....



sedert 1977 op die kongresse van die RP bespreek en 
aanvaar:

"Dat Blankes DTA-vergaderings moet bywoon" (ingedien
deur die Grootfontein-kiesafdelingsraad op aandrang
van 'n boer en lid van die betrokke
kiesafdelingsraad, K .A .W . Gaerdes, en gedurende die

(18 3)tweede kongres van die Party aanvaar);

"Dat daar aandag geskenk word aan die oprigting van 
koshuise en skoolgeriewe in noordelike dorpe vir 
swart plaaskinders, asook gemeenskapsale vir swart 
woongebiede" (ingedien deur die Otavi-takbestuur op 
aandrang van drie ingeskrewe RP-lede, die
stasiemeester van Otavi, J.D.M. Blaaw en twee boere,
C.L. Mouton en D. Rusch en gedurende die vierde 
kongres van die Party aanvaar) ;

"Dat ondersoek ingestel word na wyses waarop
SWA/Namibie weermagopleiding uitgebrei kan word om 
meer bruin en swart lede te akkommodeer" (ingedien 
deur die Tsumeb-kiesafdelingsraad op aanbeveling van 
'n lid van die betrokke kiesafdelingsraad, apteker D. 
van Wyk, en gedurende die vierde kongres van die 
Party aanvaar) ; ( 185  ̂

"Dat die Republikeinse Party en die Ministersraad 'n 
veldtog moet loods ten einde menseverhoudinge te 
verbeter" (ingedien deur die Dordabis-takbestuur op 
aanbeveling van 'n lid van die betrokke takbestuur, 
prokureur A. Theunissen, en gedurende die sesde 
kongres van die Party aanvaar);^8^

"The Minister's Council should see to it that the 
information service should concentrate more 
effectively on the propagation of the achievement of

the/....
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the Council of Ministers and National Assembly, and the 
new political dispensation which have been achieved in 
SWA/Namibia" (ingedien deur die Klein
Windhoek-kiesafdelingsraad op aandrang van 'n sakeman en 
ingeskrewe lid van die Party, K.J. Howes, en gedurende 
die sesde kongres van die Party aanvaar) ; en

"Dat voortgegaan moet word met die verwydering van
alle oorblywende diskriminerende maatreels op watter
gronde ookal waartoe Suid-Afrika hom verbind het"
(ingedien deur die Grootfontein-kiesafdelingsraad op
aandrang van die hele kiesafdelingsraad onder
voorsitterskap van die boer Hans Ernst, en gedurende

(188)die sewende kongres van die Party aanvaar).

Die kanaal wat beskrywingspunte van die RP ten opsigte 
van die verhoudingspolitiek gewoonlik volg nadat dit 
deur die kongres van die Party aanvaar is, is terug na 
die hoofsekretaris, daarvandaan na die hoofraad en 
daarna na die hoofbestuur van die DTA. Om die RP se 
patroon van werkwyse ten opsigte van hierdie soort
beskrywingspunte aan te dui, word die tweede
beskrywingspunt hierbo, naamlik "dat daar aandag
geskenk word aan die oprigting van koshuise en 
skoolgeriewe in noordelike dorpe vir swart
plaaskinders, asook gemeenskapsale vir swart
woongebiede", as voorbeeld gebruik:

Die beskrywingspunt is deur die Otavi-takbestuur
ingedien, aangesien daar Blanke plaasskole en skole in
kleiner dorpe van die betrokke kiesafdeling gesluit is

(189)weens 'n gebrek aan Blanke leerlinge. Die argument
is op die kongres aangevoer dat staatsfinansies 
aangewend is om die skole op te rig, en dat die

belastingbetaler/....
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belastingbetaler se geld verkwis word deur die skole 
onbenut te laat.*^ ^  Instede daarvan moes hierdie 
skole eerder tot die beskikking van ander 
bevolkingsgroepe gestel word. Dit sou nie slegs 
meebring dat sulke skole weer in gebruik geneem kon 
word nie, maar sou ook M'n bydrae kon lewer tot die 
verbetering van verhoudinge tussen Blank, Bruin en 
Swart".(191}
Die kongres het die beskrywingspunt aanvaar, met die
opdrag dat die hoofsekretaris sou ondersoek instel na
die moontlikheid van nog sulke skole in die res van
Suidwes-Afrika/Namibie, en die inligting dan sou
deurvoer na die hoofraad, wat dit sou opneem met die

(192 )hoofbestuur van die DTA.

n

- BONDIGE VERWYSINGS NA ANDER BESKRYWINGSPUNTE VAN DIE 
NASIONALE PARTY VAN SUIDWES-AFRIKA EN DIE
REPUBLIKEINSE PARTY VAN SUIDWES-AFRIKA/NAMIBIe

Na die skeuring in die NPSWA en die daaropvolgende 
stigting van die RP gedurende 1977, het daar, i 
teenstelling met die RP, heelwat beskrywingspunte ten 
opsigte van klagtes oor beriggewing van die radio en 
die pers op die kongresagendas van die NPSWA
verskyn.*193  ̂ Soos in die geval van die RP, is dit vir 
die NPSWA van die allergrootste belang dat die media se 
beriggewing ten opsigte van partygebeuitenisse en veral
beriggewing ten opsigte van partykongresse, feitelik en
korrek moet wees. Die gevoel by die NPSWA is
egter dat na die skeuring in die Paity, veral die media 
in die Republiek van Suid-Afrika, maar ook die

meerderheid/....
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meerderheid van die koerante, asook die radio en die 
televisie in Suidwes-Afrika/Namibie, 'n verkeerde en 
skewe beeld van die NPSWA aan die kiesers in 
Suid-Afrika sowel as in Suidwes-Afrika/Namibie oorgedra 
het.^195  ̂ Aangesien die radio en televisie enersyds as 
die magtigste kommunikasie-media, en andersyds as 
semi-staatsinstellings gesien word, word genoemde 
beriggewing deur hierdie instellings in die oe van die 
NPSWA gesien as 'n skending van die Eerste Minister van 
Suid-Afrika se beroep dat Suidwes-Afrika/Namibie en die 
Republiek van Suid-Afrika nie moet inmeng in mekaar se 
binnelandse politieke aangeleenthede n i e . ^ 9*^ Teen 
hierdie agtergrond is daar gereeld beskrywingspunte oor 
die beriggewing van die massamedia op die kongresse van 
die NPSWA ingedien.

3. INLIGTING EN REKLAME(l97)

Alhoewel die NPSWA van mening is dat die Party nie 'n 
regmatige aandeel in die beriggewing van die 
meerderheid koerante, die radio en die televisie geniet 
omrede dit nie reg vertolk word nie, en daar doelbewus 
'n wanbeeld van die Party en sy beleid geskep word, 
bestaan daar, net soos in die geval van die RP, goeie 
persoonlike verhoudings met die meerderheid joernaliste 
in Suidwes-Afrika/Namibie, sowel as met die in die 
Republiek van Suid-Afrika.^
Na die skeuring in die NPSWA tot by die 1980 verkiesing
vir 'n Blanke Wetgewende Vergadering, het hierdie Party
'n periode beleef waartydens die Party alles wat dit in
en deur die media berig wou he, by wyse van advertensie
en persverklarings moes plaas om die publiek^bewus te
maak van die beleidstandpunte van die Party.

Volgens/....
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Volgens die NPSWA was die rede vir laasgenoemde 
houding, dat Suid-Afrika as die bree beplanner van die 
toekomstige staatkundige bedeling vir Suidwes-Afrika/ 
Namibie, nie die NPSWA in genoemde beplanning wou inpas 
nie, die Party dus uitgeskakel moes word, en die 
standpunte van die NPSWA as onrealisties vir 'n nuwe 
bedeling in Suidwes-Afrika/ Namibie voorgehou moes 
word.^2(̂ ^  Aan die anderkant, is die gevoel van die RP
dat geen nuusmedium buite partyverband vir 'n politieke

j - ■ (2° D  n-party as propaganda-medium optree m e .  Die party
moet self die propaganda maak soos wat die RP en veral
die DTA doen, en die media sal volgens diskresie dit as
nuus reflekteer. Indien 'n politieke party dus nie nuus
"maak" nie, kan dit ook nie verwag om in die nuus te

. ( 2 0 2 ) wees m e .
Sowei die NPSWA as die RP, is van mening dat die leiers
en hoof sekretarisse van die twee partye 'n groot rol
speel in die behoud van goeie verhoudings met die
media. (203) Waar daar sedert die stigting van die RP
feitlik deurgaans goeie verhoudings met die plaaslike-,
Suid-Afrikaanse— en selfs buitelandse media deur

L JU . . (204) . . ,laasgenoemde Party gehandhaaf is, is daar n
verbetering in die verhouding tussen die NPSWA en veral 
die massamedia in Suidwes—Afrika/Namibie. Die gevoel 
bestaan by die NPSWA dat die media die Party met '"n 
meer oop gemoed" benader, aangesien die media veial na 
die Blanke verkiesingsuitslae van 1980 en 1983, 
waarskynlik tot die besef gekom het dat die meeideiheid 
Blankes in Suidwes-Afrika/Namibie die NPSWA ondeisteun, 
en dat die Blankes die belangrikste bevolkingsgxoep is 
wat voor sowei as na onaf hankl ikheid nie net 
stabiliteit in die Gebied kan bewerkstellig nie, maar 
dit ook kan handhaaf.(2°5) Verder is laasgenoemde 
Politieke Party se siening dat hoe meer die media die 
Party in die verlede benadeel het, hoe sterker het die

Party/....
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Party geword . ( 206 ̂
Die interne organisasie van beide die NPSWA en die RP 
maak in 'n redelike hoe mate voorsiening vir die 
verskaffing van inligting aan die ingeskrewe lede van 
die betrokke partye ten opsigte van die verskillende 
party-aktiwiteite. Hoewel daar nie spesiale
inligtingskantore bestaan nie, maak albei die partye 
van verskillende maniere gebruik om hierdie 
inligtingsfunksie ten uitvoer te bring, en die volgende 
metodes word deur albei die partye aangewend: * ^

- NUUSVRYSTELLINGS OF PERSVERKLARINGS

Alle persverklarings wat deur sowel die NPSWA as die RP 
uitgereik word, word onmiddellik versprei na alle 
taksekretarisse, hoofbestuurs- of hoofraadslede en lede 
van die (Blanke) Wetgewende Vergadering. Op hierdie 
wyse kan die ingeskrewe lede van die betrokke party so 
vinnig as wat prakties moontlik is, van feitelike en 
korrekte inligting oor belangrike party-aangeleenthede 
en -beleidsverklarings voorsien word.

- INLIGTINGS- OF VERSLAGVERGADERINGS

Hierdie vergaderings staan ook bekend as tak— of
1 edevergaderings en word op gereelde basis deur sowel
die NPSWA, as die RP gehou. Normaalweg word daar van
albei hierdie partye verwag dat die betrokke lid van
die (Blanke) Wetgewende Vergadering in die betrokke
kiesafdeling hierdie vergaderings moet bywoon om die

(208) • •vergaderings toe te spreek. Hierdie vergaderings
is verpligtend vir alle ingeskrewe lede, en somtyds kan 
die publiek ook daarby betrek word.

- MONDELINGSE/___
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- MONDELINGSE EN SKRIFTELIKE INLIGTINGSVERSKAFFING 
DEUR PARTYWOORDVOERDERS AAN KIESERS

By beide die NPSWA en die RP is die reel dat daar 
gereeld omsendbriewe deur die betrokke partykantoor aan 
die takbesture uitgestuur moet word.
Na elke hoofbestuursvergadering (in die geval van die 
NPSWA) of hoofraadsvergadering (in die geval van die 
RP) word daar van die betrokke hoofbestuurs- of
hoofraadslid verwag om of mondelings of skriftelik aan

, • • 1 -  i ( 2 1 0 )  sy kiesafdeling verslag te doen.
Die partywoordvoerder kan selfs by wyse van 'n skrywe 
wat in die pers gereflekteer word, die kiesers

- OPENBARE VERGADERINGS

Die mees algemene metode ten opsigte van mondelingse
inligtinesverskaffing vind natuurlik tydens openbare

. . (2 1 2 ) vergaderings van die twee politieke partye plaas.
Die afdelingsbesture (in die geval van die NPSWA) en
kiesafdelingsrade (in die geval van die RP) kan, na
oor1 egp1 eging met die relevante takbesture, die
hoofsekretaris van die betrokke party nader wat die
nodige reelings vir n openbare vergadering tref. Die
afdelingsbestuur of kiesafdelingsraad kan besluit
watter spreker(s) tydens die vergadeiing moet optiee,
of kan die besluit aan die hoof seki etai is van die
betrokke party oorlaat. Die dagbestuui van die
betrokke party kan ook besluit dat die hoofseki etaris
van die party 'n reeks vergaderings deui die land moet
reel met die uitsluitlike doel om die kiesers in te
lig. Gewoonlik vind laasgenoemde besluit plaas voor
algemene- of tussenverkiesings.

Hierdie/....
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Hierdie metode van inligtingsverskaffing word deur 
sowei die NPSWA, as die RP as 'n baie belangrike metode 
van inligtingsverskaffing beskou, aangesien die 
ondersteuners van ander politieke partye ook by hierdie/ O 1 O \
byeenkomste betrek word.

- DIE PARTYKOERANT OF -MONDSTUK

Die belangrikste metode van inligtingsverskaffing vir 
beide die NPSWA en die RP, vind plaas deur middel van 
die partykoerant of mondstuk van die Party.^14)
In die geval van die NPSWA, sowei as in die geval van 
die RP, word graag voldoen aan die etiese reel van die 
joernalistiek om nie aan die koerantredaksie voor te 
skryf hoe om beriggewing te hanteer nie. In beide 
gevalle egter, word daar van die koerantredaksie verwag 
om in die belang van die betrokke party op te tree. By 
implikasie kom dit dus daarop neer, dat daar in die 
geval van die NPSWA, sowei as in die geval van die RP, 
van die koerantredaksie verwag word om partybeleid 
eerder te reflekteer, as wat die betrokke redaksie 
daardie partybeleid moet voorskryf. Die redaksies moet 
egter eie diskresie en jurisdiksie gebruik wanneer 
hulle hoofartikels skryf, en waar dit voorkom dat sulke 
hoofartikels nie ooreenstem met die beleid van hierdie 
twee partye nie, word die aangeleentheid normaalweg 
deur die leier van die betrokke party met die betrokke 
redakteur opgeneem. Dit beteken dus dat in die geval 
van die NPSWA, sowei as in die geval van die RP, die 
Party se beleid in die hoofartikels van die beti'okke 
koerant weerspieel moet word.

n Belangrike voorsprong wat die RP bo die NPSWA in 
hierdie konteks geniet, is dat die mondstuk van 
eersgenoemde party 'n dagblad is, terwyl die

partykoerant/....



partykoerant van laasgenoemde politieke party weekliks 
verskyn.* 21  ̂)
Daar bestaan 'n ernstige nadeel in die uitvoer van die 
inligtingsfunksies by beide die NPSWA en die RP as 
gevolg van die uitgestrektheid van die land en die 
dun-verspreidheid van die Blanke bevolking, veral op 
die plattelandse gebiede.*2^ ^  Gevolglik is dit nie 
altyd moontlik om alle ingeskrewe lede van die betrokke 
party op 'n gegewe tydstip van dieselfde inligting te 
voorsien nie. Die party-organisasie en -struktuur van 
elkeen van hierdie politieke partye maak egter in ’n hoe 
mate daarvoor voorsiening om hierdie tekortkoming die 
hoof te bied.*217 ̂
Alhoewel die NPSWA nie eintlik oor die partymasjinerie

(218)beskik om inligting in te samel nie, het hierdie
Party se verteenwoordigers in die (Blanke) Wetgewende
Vergadering, soos die in die geval van die RP, elk 'n
opdrag binne partyverband ontvang om inligting ten
opsigte van sekere aangeleenthede in te samel.
Die verskil is egter daarin gelee, dat die RP

{ 91 9 )oor 'n reeks komitees beskik wat hierdie
inligtingsinsamelingsfunksie hanteer.
In die geval van die NPSWA vergader die lede van die
Blanke Wetgewende Vergadering en die lede van die
Blanke Uitvoerende Komitee normaalweg slegs tydens
sittings van die Blanke Wetgewende Vergadering, as
gevolg van die lang afstande wat hulle moet afle. Die
inligting wat ingesamel is, word dan uitgeruil en, of
aan die betrokke lid van die Blanke Uitvoerende Komitee
oorgelaat om op te volg, of deurgevoer na die
hoofsekretaris wie dit weer op sy beurt na die 

, . , . (2 2 0) verskillende kiesafdelings kan deurstuur.
In die geval van die RP, doen die voorsitters van die 
reeds genoemde komitees, wie ook lede van die Blanke 
Wetgewende Vergadering is, verslag aan die leiei , aan 
die hoofraad, sowel as aan die kongres, afhangende van

die/... .
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die dringendheid van die aangeleentheid. Verder kan 
die leier, wanneer hy oor sekere aangeleenthede 
geadviseer wil wees, dit na een of meer van die 
komitees verwys. Die komitee maak dan sekere 
waarnemings en bring dit weer onder die aandag van die 
leier. Indien die leier dit belangrik genoeg ag, word 
die aangeleentheid na die hoofraad verwys en daarna na 
die kongres.^221^

4. SKAKELING MET BELANGEGROEPE(222}

Die uitgangspunt van die NPSWA is dat politieke partye
of -groepe as selfstandige instansies met mekaar moet
skakel. Wanneer hierdie beginsel as basis aanvaar
word, word die grootste wedersydse respek en
samehorigheid in die politieke gemeenskap of samelewine 

( 223 )verkry. Die doelstellings van die Aksiefront vir
die Behoud van die Turnhalle Beginsels of AKTUR 
weerspieel dan ook hierdie beginsel, naamlik "om alles 
te doen of te laat doen ter verwesenliking van hierdie 
beginsel; om 'n platform daar te stel om op konfederale 
grondslag te besin en te organiseer oor sake van 
gemeenskaplike belang met die oog op die daarstelling 
en uitbouing van 'n grondwetlike oplossing vir die 
Gebied Suidwes-Afrika; en om selfs andersdenkendes ad 
hoc te betrek in sake van gemeenskaplike belang of 
waaroor samewerkingsooreenkomste bereik kan word."^2"4  ̂
Ten opsigte van deelname deur die NPSWA of enige ander 
party aan die verrigtinge van AKTUR, bepaal die 
konstitusie van laasgenoemde dat "enige
identifiseerbare en georganiseerde groep van persone 
vanuit enige bevolkingsgroep wat die behoefte het om te 
debateer of saam te werk oor sake van gemeenskaplike 
belang (mag deelneem); en deelname hef nie die

selfstandigheid/....
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selfstandigheid (outonomie) en reg op eie standpunt van
< 225 )enige deelnemer op nie."

Die politieke filosofie van die RP is dat die huidige 
staatkundige toestand waarin Suidwes-Afrika/Namibie hom 
bevind, vereis dat laasgenoemde se gebiedsintegriteit 
onaantasbaar is, en dat Suidwes-Afrika/Namibie na
onafhanklikheid 'n eenheidstaat moet wees met een vlag

. (226) T , . • , - en een nasie. Isolenng van enige politieke party
as 'n deelnemer aan hierdie toestand, sou daardie
deelnemer in 'n "doodloopstraat" laat beland, en daarom
kan die RP nie alleen op slegs 'n kultureel-volkekundige
basis in ’n onafhanklike Suidwes-Af rika/Namibie
voortbestaan nie. Die uitgangspunt is dat die RP
eerder aan 'n meerderheidsgroep, as aan ’n
minderheidsgroep wil behoort, wat beteken dat die
Blanke bevolkingsgroep homself nie mag laat isoleer in
'n onafhanklike Suidwes-Af rika/Namibie nie. Indien die
Blanke homself as 'n minderheidsgroep laat isoleer, sal
hy geen inspraak in ’n nuwe politieke bedeling he nie,
aangesien hy geen rol sal speel in 'n Swart
meerderheidsregering van 'n onafhanklike Suidwes-Afrika/

( 227 )Namibie nie. Deur hierdie uitgangspunt na te
streef, poog die RP om 'n gemeenskaplike filosofie onder 
alle bevolkingsgroepe in Suidwes-Afrika/Namibie te 
bevorder wat nie slegs vir die Swart- en Bruin 
bevolkingsgroepe nie, maar ook vir die minderheid, 
naamlik die Blanke bevolkingsgroep aanvaarbaar sal 
wees. Die RP is dus nie slegs hieroor 'n lidparty van 
die DTA nie, maar in die proses word daar deur Swart en 
Bruin politieke partye geluister na eersgenoemde Party 
se standpunte, en kan die RP ook 'n opvoedingstaak onder 
laasgenoemde partye onderneem ten opsigte van sekere 
beginsels soos byvoorbeeld die behoud van die/ O O O ) ^
vryemarkmeganisme. Daarom het die RP ontstaan uit
'n behoefte tot groter samewerking met die ander 
bevolkingsgroepe in Suidwes-Afrika/Namibie, het dit die

uitganspunt/....
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uitgangspunt om as Blanke politieke party die Blanke in
'n groter samelewing van Swart-, Blank- en Bruin
bevolkingsgroepe te verteenwoordig, en word die Party
se beleid derhalwe in 'n groot mate beinvloed deur die

( 229)feit dat dit 'n lidparty is van die DTA. Daar word
nie slegs van die RP nie, maar van al die lidpartye van 
die DTA, verwag om by die beleidsbeslissings van 
laasgenoemde te hou en in aanmerking te neem dat 
verkeerde beleidsbeslissings op partyvlak verhoudings 
kan versteur, samewerking kan vertroebel, en 
verdeeldheid tussen bevolkingsgroepe kan bevorder.

Wat die verhouding tussen die NPSWA en die RP enersyds,
en ander belangegroepe soos ekonomiese-, kulturele- en
godsdienstige belangegroepe andersyds betref, is dit in

(230)albei gevalle "bevredigend". Informele skakeling
tussen hierdie twee politieke partye en genoemde
belangegroepe kom in 'n redelike mate voor, aangesien
die ingeskrewe partylede ook aan die een of ander
belangegroep behoort, en amptelike skakeling dus
eintlik oorbodig is. Amptelike skakeling kan egter in
uitsonderlike gevalle voorkom, maar sulke skakeling
vind dan slegs plaas met die party-in-die-regering, en
nie met die party-in-opposisie nie. So byvoorbeeld,
sal die bestuurslede van die Blanke
Onderwysersvereniging in Suidwes-Afrika/Namibie met die
betrokke lid van die Blanke Uitvoerende Komitee, wie
ook 'n hoofbestuurslid van die NPSWA is, skakel indien
probleme ondervind word met die onderwysbeleid,
aangesien die NPSWA oor die meerderheid lede in die

( 231 )(Blanke) Wetgewende Vergadering beskik. Aan die
anderkant is die siening van die RP dat, omrede 
belangegroepe geneig is om hulle tot die 
party-in-die-regering te wend, eersgenoemde Party as 
die party-in-opposisie, hierdie belangroepe op drie

maniere/....



- 208 -

maniere moet dien:

(i) Eerstens neem die afgevaardigdes na die kongresse
van die Party, hulle eise en begeertes in die vorm
van beskrywingspunte na daardie kongresse,
aangesien genoemde afgevaardigdes ook bestaan uit
sakelui, kerklui, onderwysers, ensovoorts.
Voorbeelde van sulke eise en begeertes wat op die
kongresse van die RP bespreek en aanvaar is, was

( 233 )ondermeer die volgende:

- 'n Beskrywingspunt wat op die tweede kongres van 
die Party voorgedra is deur die afvaardiging 
van die Luderitz-kiesafdelingsraad, en wat soos 
volg gelees het:

"Die kongres versoek dat beter aanlegeriewe
(jetty) vir vissersbote in die hawe van

(23 A-)Luderitz aangebring moet word";

- 'n Beskrywingspunt wat op die vierde kongres van 
die Party voorgedra is deur die afvaardiging 
van die Pionierspark-kiesafdelingsraad, en wat 
soos volg gelees het:

"Die kongres versoek dat gepoog word om
- (235 )onsedelikheid aan bande te le"; en

- 'n Beskrywingspunt wat op die sewende kongres 
van die Party voorgedra is deur die 
Kombat-takbestuur, en wat soos volg gelees het:

"Die kongres versoek dat maksimum
behuisingsubsidie aan tweedevlak Blanke

(236)onderwyspersoneel toegestaan moet word."
(ii) Tweedens/....

( 232 )
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(ii) Tweedens word hierdie beskrywingspunte na die
(237 )reeks komitees vir verdere hantering verwys.

'n Voorbeeld van so 'n beskrywingspunt wat op 
versoek van die Khomas Hochland-kiesafdelingsraad 
na ’n komitee van die Party vir verdere hantering 
verwys is, is gedurende die sewende kongres van 
die Party bespreek en aanvaar, en het soos volg 
gelees:

"Die kongres versoek dat die Republikeinse 
Party sy diepste teleurstelling uitspreek 
teenoor die Suid-Afrikaanse regering vir sy 
ondeurdagte optrede ten opsigte van die 
konstitusionele proses in Suidwes-Afrika, en 
dat die RP-komitee belas met ekonomiese 
aangeleenthede opdrag kry om nadere ondersoek 
in te stel ten opsigte van die sogenaamde 
skuldlas teenoor die RSA."^238^

(iii) Derdens kan die betrokke verteenwoordiger van 'n 
belangegroep die aangeleentheid direk met die 
hoofsekretaris van die Party opneem, en hy 
verwys dit dan na die betrokke komitee wat dit 
verder hanteer.
'n Voorbeeld van so 'n handeling het gedurende
1981 plaasgevind toe 'n ingeskrewe lid van die
Party, ene S. Lambrechts, 'n versoek by wyse van
'n skrywe aan die hoof sekretaris van die Party 

(239)gerig het. Lambrechts skryf naamlik dat
"die belastingprobleme wat ontstaan het by 
noodverkope van diere as gevolg van die droogte 
indringend ondersoek moet word om die gevolge 
daarvan vir boere in Suidwes-Afrika/Namibie

makliker/....
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makliker te maak."^24(“̂  Die hoofsekretaris het hierna
die aangeleentheid met die leier en die hoofraad van
die Party opgeneem, wat besluit het dat die
hoofsekretaris die versoek na die betrokke komitee van
die RP vir verdere ondersoek en terugrapportering moes 

(241)verwys.

Direkte werwing onder lede van belangegroepe vind nie
plaas in die geval van die NPSWA, sowel as in die geval
van die RP nie, maar prakties gebeur dit dikwels dat
ingeskrewe lede van beide hierdie politieke partye, ook
lede van die verskillende belangegroepe in

( 2 A 2 )Suidwes-Afrika/Namibie is. Albei hierdie
politieke partye neem ook kennis (deur middel van die 
pers of andersins) van die besluite wat geneem word 
tydens bestuurs- en ander vergaderings van hierdie
belangegroepe, aangesien dit sowel die NPSWA, as die RP

■ .. u i • j • t- • 1 (243)se breer beleidsngtmgs raak.

5. D I E  P A R T Y D I N  AIvi I K A  V A N  L I S  N A  3 1  O N  a  I E  P A R T Y  V A N  3 U I S - 

V E S  - A F R I C A  S N  D I E  R E ? U 3 1 I K S I N 3 E  P A R T Y  V A N  3 U I D W S S - 

A F R I K A  /  N A K I 3 I . g ,  M E T  3 B 3 O N D E R S  VEP/.VYSING- N A  T I E  P O 

U T  I5PIS 3 E 3 I U I T N E 1 V . I N G 3 P R 0 3 E 3

Aangesien die Blankes in Suidwes-Afrika/Namibie 'n vorm
(244 )van verantwoordelike partyregering op die Tweede

Regeringsvlak het waarin die NPSWA en die RP oor 
spesifieke geformuleerde programme van beginsels en 
-aksie beskik (en onderneem om dit deur amptelike 
verkose party-ampsdraers in amptelike openbare beleid 
te omskep), was dit van belang om 'n ontleding te maak

van/....



van hierdie partye se buiteparlementere
besluitnemingsprosesse alwaar die party-politieke 
insette geprosesseer word.
Soos ander politieke partye wat in demokratiese sisteme 
aangetref word, bestaan die NPSWA en die RP ook uit
drie sektore, naamlik:

- Die buite parlementere party-organisasie, wat in
hierdie konteks gesien moet word as die party-
organisasie buite die Blanke Wetgewende Vergadering;

- Die party-in-die-kieserskorps, in hierdie geval die 
Blanke kieserskorps van Suidwes-Afrika/Namibie; en

- Die party-in-die-parlement(-regering), in hierdie 
geval die Blanke Tweedevlak van Regering.*24"̂

Hierdie drie sektore van die NPSWA en die RP strewe, 
soos ander politieke partye, daarna om politieke mag te
verower ten einde te kan regeer en sodoende hulle
politieke programme in wetgewing te kan omskep.
Soos in enige ander politieke sisteem, is daar ook in 
die politieke sisteem van Suidwes-Afrika/Namibie sekere 
verwagtings en begeertes wat binne of buite die 
gemeenskap of samelewing gekoester word. Uit hierdie 
verskeidenheid menslike, politieke, ekonomiese, 
kulturele, godsdienstige en ander verwagtings en 
begeertes ontstaan daar dan eise wat gereguleer moet 
word deur middel van strukturele en kulturele 
meganismes, soos politieke partye en belangegroepe, wat 
hierdie behoeftes artikuleer en aggregeer om dit 
sodoende te kan bevredig. In hierdie konteks speel 
sowel die NPSWA, as die RP 'n deurslaggewende rol - in

die/....
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die sin dat hierdie twee politieke partye die 
verwagtings en begeertes van die meerderheid Blankes in 
die Gebied artikuleer en aggregeer om dit sodoende te 
kan bevredig.
Die werkwyses van beide hierdie politieke partye om 'n 
beskrywingspunt by die betrokke kongres te kry in 'n 
poging om uitvoering daaraan te gee, kan tuisgebring 
word binne David Easton^24^  se welbekende beskouing 
dat daar in enige politieke sisteem sekere verwagtings 
en begeertes is wat binne of buite die betrokke 
gemeenskap of samelewing gekoester word, en waaruit 
eise (ondermeer ook beskrywingspunte) ontstaan wat 
gereguleer moet word deur middel van strukturele
meganismes soos byvoorbeeld politieke partye.
Wanneer 'n ingeskrewe lid van sowei die NPSWA, as van 
die RP, 'n probleem (verwagting of begeerte) het, neem 
hy deel aan 'n ledevergadering wat verpligtend is vir 
alle ingeskrewe lede van die betrokke party. Tydens so 
’n ledevergadering word die probleme in sy omgewing, of 
wat hy plaaslik ondervind, aan sy takbestuur geopper. 
Die takbestuur besluit dan saam met die lede 
teenwoordig of dit 'n saak is wat uiteindelik na die 
kongres verwys moet word. Volgens Easton se model word 
die betrokke lid se verwagting en begeerte reeds in 
hierdie stadium, waar dit toegang tot die sisteem
verlang, aan 'n keuringsproses onderwerp. Alvorens 'n 
eis 'n toekoms kan he, moet dit, volgens Easton, eers ’n 
suksesvolle ontstaan he. 'n Verwagting of begeerte moet 
in die een of ander stadium sterk genoeg wees om 
aanleiding te gee tot die ontstaan van ’n eis.
Indien die takbestuur en die lede teenwoordig besluit 
dat hierdie verwagting of begeerte van die betrokke 
ingeskrewe lid nie ’n aangeleentheid (eis) is wat die
aandag van die kongres verg nie, is dit die plig van
die voorsitter van die betrokke takbestuur om die

relevante/....



relevante aangeleentheid te voer tot by die betrokke 
hoof bestuurslid (in die geval van die NPSWA) of 
hoofraadslid (in die geval van die RP) . Die betrokke 
hoofbestuurs- of hoofraadslid voer die aangeleentheid 
verder na die betrokke lid van die (Blanke) Wetgewende 
Vergadering, wat dit weer op sy beurt kan opneem met 
die betrokke lid van die (Blanke) Uitvoerende Komitee 
(in die geval van die NPSWA) of die betrokke komitee 
wat daarmee belas is (in die geval van die RP) . "So 'n 
handeling beteken dan in die konteks van Easton se 
beskouing, dat die verwagting of begeerte deur 'n 
individu of 'n groep persone opgeneem is, of hulle steun 
geniet en onder die aandag gebring sal word van persone 
wat met die verantwoordelikheid belas is om bindende 
besluite vir die gemeenskap of samelewing te neem. Die 
kans is dus nou, volgens Easton, goed dat sodanige 
verwagting of begeerte in 'n eis omskep sal word, met 
ander woorde, dat daar nou aan die oorspronklike 
verwagting of begeerte van die betrokke ingeskrewe lid 
voldoen sal word.
Volgens Easton is sodanige verwagting of begeerte nou 
verpolitiseer, in 'n eis omskep, en in die politieke 
sisteem geplaas. Die verwagting of begeerte het nou 
die grens van die res van die gemeenskap of samelewing, 
met ander woorde, die nie-politieke sektor na die 
politieke sisteem oorgesteek, by die eerste beheerpunt 
verby beweeg, en begin vloei binne wat Easton noem die 
interne ' eisenetwerk ' van die politieke sisteem'.'*247  ̂
Alvorens so 'n eis uiteindelik suksesvol sal wees, moet 
dit nog by verskeie beheerpunte intern tot die 
politieke sisteem verby beweeg voordat dit die finale 
uitsetpunt bereik.
Indien hierdie verwagting of begeerte van 'n ingeskrewe 
lid 'n aangeleentheid is wat nie net plaaslik van aard 
of omgewings gebonde is nie, maar wat ook ander

takbesture/....
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takbesture van die partye in die hele 
Suidwes-Afrika/Namibie raak, moedig sowei die NPSWA as 
die RP dit aan dat sulke verwagtings en begeertes in 
die vorm van beskrywingspunte na die betrokke kongres 
vir bespreking deurgestuur moet word.
Maar op laasgenoemde reeling het beide die NPSWA en die 
RP 'n beperking geplaas. Veronderstel daar is altesaam 
vyf sulke beskrywingspunte wat deur die betrokke 
takbestuur hanteer moet word. Daardie takbestuur 
kanaliseer dan die relevante beskrywingspunte na die 
betrokke afdelingsbestuur (in die geval van die NPSWA) 
of kiesafdelingsraad (in die geval van die RP). So 'n 
afdelingsbestuur of kiesafdelingsraad bestaan uit die 
dagbesture van al die takke in die betrokke 
kiesafdeling. Wanneer al die relevante
beskrywingspunte (verwagtings en begeertes van 
ingeskrewe lede) die betrokke afdelingsbestuur of 
kiesafdelingsraad bereik het, word daar in die konteks 
van Easton se model, belangrike "hekwagtersfunksies" 
("gatekeepers functions")  ̂ deur die betrokke 
afdelingsbestuur of kiesafdelingsraad vervul deurdat 
laasgenoemde ingevolge die konstitusies van die 
betrokke partye, slegs drie beskrywingspunte selekteer 
en via die betrokke hoofsekretaris deurvoer vir 
bespreking op die betrokke kongres. Die res van die 
verwagtings en begeertes volg die kanale soos hierbo 
bespreek, naamlik tot by die (Blanke) Uitvoerende 
Komitee (in die geval van die NPSWA) of die betrokke 
komitee (in die geval van die RP).
In die praktyk kan dit beteken dat wanneer hierdie 
beskrywingspunte op die onderskeie kongresagendas 
verskyn, dit dus reeds by 'n paar beheerpunte intern tot 
die politieke sisteem verby beweeg en die finale 
uitsetpunt volgens Easton se model bereik het.
Tydens die kongres van sowei die NPSWA as van die RP,

word/....
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word 'n betrokke beskrywingspunt gestel deur die tak- of 
afdelingsbestuur/kiesafdelingsraad wat dit aanvanklik 
ingedien het. Nadat die betrokke tak- of
afdelingsbestuur/kiesafdelingsraad dit gemotiveer en 
behoorlik toegelig het, kry die betrokke lid van die 
(Blanke) Wetgewende Vergadering, of die betrokke lid 
van die (Blanke) Uitvoerende Komitee (in die geval van 
die NPSWA), of die betrokke komitee wat met die "eis" 
gemoeid is (in die geval van die RP), die geleentheid 
om die beskrywingspunt weer in oenskou te neem en 
relevante antwoorde aan die betrokke kongres te 
verstrek. Indien die betrokke kongres, sowel as die 
betrokke tak- of afdelingsbestuur/kiesafdelingsraad 
tevrede is dat die antwoorde voldoende is, word daar 
afgestap van die probleem. By implikasie kan dit 
beteken dat 'n beskrywingspunt wat op 'n kongres aanvaar 
word, reeds opgelos is, met ander woorde, dat dit 
volgens Easton se beskouing reeds by die beheerpunte 
intern tot die politieke sisteem verby beweeg het, die 
finale uitsetpunt bereik het en die eis dus uiteindelik 
suksesvol is.
Aangesien daar 'n drievlakregeringstelsel in 
Suidwes-Afrika/Namibie bestaan, bevat die
kongresagendas van beide politieke partye verskillende 
reekse of groepe van beskrywingspunte. Sommige van 
hierdie beskrywingspunte word na die betrokke lid van 
die (Blanke) Wetgewende Vergadering, lid van die 
(Blanke) Uitvoerende Komitee (in die geval van die 
NPSWA) of die relevante komitee (in die geval van die 
RP) gekanaliseer. Die beskrywingspunte wat aanvaar is, 
kan nou direk met die betrokke
regeringsdiensdepartemente of regeringsvlakke opgeneem 
word. In laasgenoemde konteks verskil die RP se 
werkwyse in ’n belangrike opsig van die van die NPSWA, 
deurdat eersgenoemde Politieke Party 'n lidparty is van

die/....
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die DTA.
Wanneer die kongres van die RP byvoorbeeld 'n 
beskrywingspunt aanvaar oor 'n staatkundige 
aangeleentheid of 'n aangeleentheid wat alle 
bevolkingsgroepe in Suidwes-Afrika/Namibie raak, moet 
dit eers met die DTA uitgeklaar word alvorens dit, 
volgens Easton se beskouing, die finale uitsetpunt kan 
bereik.

Heuristies gesien, kan die volgende
j- -• . -i t - (249) .diagrammatiese voorstellmgs van die werkwyses van
die NPSWA en die RP onderskeidelik gemaak word om die
kanale van 'n beskrywingspunt (verwagting of begeerte)
aan te dui van die ontstaan daarvan totdat dit die
finale uitsetpunt bereik het:
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DIE KANALE VAN 'n BESKRYWINGSPUNT BY DIE NASIONALE PARTY 
VAN SUIDWES-AFRIKA
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Nie-politieke Sektor)
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DIE KANALE VAN 'n BESKRYWINGSPUNT BY DIE REPUBLIKEINSE 
PARTY VAN SUIDWES-AFRIKA/NAMIBIe ~

(Eise wat 
slegs j 
die
Blankes | 
raak)

Amptelike
Partypolitieke

Uitsette

T

Kongres 
(Bespreking en 
Aanvaarding van 

Beskrywingspunte)

Hoofbestuur 
(Dagbestuur van Party 

kan ageer)

DTA
Eise wat 
Alle
Bevolkingsgroepe
raak

Lede van 
(Blanke) 
Wetgewende 
Vergadering 
Reeks van 
Komitees

o
jUJQ
<
COtJ

Kiesafdelingsraad 
(Dagbesture van 
verskeie Takke)

Partytak
(Ledevergaderings)

Aanvang
van

keurings
ProsesT T

Partytak
(Ledevergaderings)

BESKRYWINGSPUNTE

Ingeskrewe Lede se Verwagtings 
en Begeertes 

(Interne en Eksterne Samelewingsomgewings 
Nie-politieke Sektor)



Daar vind dus ook in beide die geval van die NPSWA en 
die RP, 'n amptelike toebedelingsproses plaas wat 
volgens Easton uit 'n reeks besluitnemingsprosesse 
bestaan. Die (Blanke) politieke besluitnemingsproses 
in Suidwes-Afrika/Namibie bestaan dus ook, ingevolge 
Easton se model, uit drie subprosesse, naamlik:

- Die partypolitieke subprosesfase, waartydens eise en 
openbare belange eers geartikuleer en geaggregeer 
word deur sowel die NPSWA as die RP om 
beleidsalternatiewe te vorm;

- Die eleksieprosesfase, waartydens die
beleidsalternatiewe deur die (Blanke) kieserskorps 
in voorkeurvolgorde geplaas word; en

- Die amptelike binneparlementere
regeringsprosesstadium of die regeringssubprosesfase 
waartydens die beleidsprogram van die meerderheid 
(Blanke) kiesers in die vorm van insette ingevoer 
word in die regeringsmasjinerie, hetsy die Eerste-, 
Tweede- of Derde Regeringsvlak, waar die funksies 
van reelstelling, reeltoepassing en reelberegtiging 
plaasvind.

Bogenoemde drie prosesse, waarbinne die NPSWA en die RP 
saam met belangegroepe en ander organisasies in 
Suidwes-Afrika/Namibie belangrike "hekwagtersfunksies" 
vervul, kan dus ingevolge Easton se beskouing 
skematies soos volg voorgetel word: (Waar Easton
hoofsaaklik en byna uitsluitlik gemoeid is met die 
funksionele aspekte van die gesaghebbende 
besluitnemingsfunksie van 'n politieke sisteem, handel 
hierdie studie met die identifisering en empiriese 
beskrywing van die twee vernaamste Blanke politieke

partye/....
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partye in Suidwes-Afrika/Namibie as deel van die 
betrokke strukture in die Suidwes-Afrikaanse/
Namibiaanse politieke sisteem wat gemoeid is met die 
gesaghebbende toebedeling van waardes vir die betrokke 
gemeenskap of samelewing.)

interne
Ekologiese
Sisteme

Internasionale
Politieke
Sisteme

Om die verskillende o m s e t t i n g s p r o s e s s e v a n  die 
NPSWA en die RP in die politieke subsisteem van die 
Gebied nader toe te lig> kan die volgende
progressieskets gemaak word:



NI
E-

PO
LI

TI
EK

E 
IN
TE
RN
E 

EN 
EK

ST
ER

NE
 

SA
ME

LE
WI

NG
SO

MG
EW

IN
GS

B

BELANGE-

V

R

— *

- E »•

—>
R ->

—>

- W ->

— -  >

- A

->
G

- T -

- I >

N

- G ->

S -- >

| VOOR-PROSESSERINGSTADIA ALVORENS PARTYPOLITIEKE | 
| EISE POTENSIeLE UITSETTE (POLITIEKE STRYDVRAE)
| WORD j
J 1

GESAGHEBBENDE TOEBEDELINGS 
VAN WAARDES

’1 1 
| PARTYPOLITIEKE PROSES |
1 1 
1 1

1
ELEKSIEPROSES |

1
1

REGERINGSPROSES

1....... 1
I BELANGE-AGGREGASIEPROSESSE | 
| (PARTYKONGRESSTADIA) | 
1 1

1
1
1
1

1 1 
| GEPOLITISEERDE | PARTYE |

BLANKE | 
KIESERSKORPS AS | LEGITIMERING VAN DIE

| EISE GEREED | FINALISEER 
| VIR HANTERING | HULLE 
| DEUR PARTY- | PROGRAMME VAN | 
| KONGRESSE | POLITIEKE 
| | STRYDPUNTE j 
1 1 1

HEKWATERS - 
RANGSKIK 
ALTERNATIEWE 
REEKSE VAN 
POLITIEKE 
STRYDPUNTE IN

WAARDES SOOS VERVAT 
IN REEKSE POLITIEKE 
STRYDPUNTE

1 1 1 
1 1 1

VOORKEURVOLG- 
ORDE |

1 INSETTE
1 1 1 
1 1 
| | INSETTE

INSETTE
t ---->

1 v u
UITSETTE

1 ' ~ t
INSETTE UITSETTE

UITSETTE | 
1

1 1
1 1 
| BESLUITNEMINGSPROSESSE BUITE EERSTE-, TWEEDE-, | 
j EN DERDE REGERINGSVLAKKE | 
1 1 
1 1

BESLUITNEMINGSPROSESSE 
BINNE EERSTE-, TWEEDE-, 
EN DERDE REGERINGSVLAKKE

*| POLITIEKE SUBSISTEEM
1

UITSETTE

"ARTIKULASIE

221



- 222 -

Die volume en die inhoud van die beskrywingspunte wat 
die NPSWA sowei as die RP hanteer in die prosesse wat 
met hul interne gesaghebbende besluitneming te make 
het, kan met Easton se openbare begeertes en eise wat 
verpolitiseer moet word en verder in politieke 
strydpunte omskep moet word, vergelyk word.
By die behandeling van die openbare eise moet sowei die 
NPSWA as die RP, in terme van Easton se
hekwagterskonsep, steeds daarteen waak dat die volume 
van die eise wat op enige bepaalde tyd deurgelaat word 
vir verdere hantering, nie te groot, en die inhoud nie 
te omvangryk is vir die partye om te hanteer en te 
verwerk nie. Hulle mbet verder ook sorg dra dat die 
volume van die strydpunte wat hulle aanvaar en
onderneem om op die regeringsvlak aan te bied, nie so 
groot sal wees dat dit die politieke subsisteem sal 
oorlaai en drukspanning sal veroorsaak wat die 
voortbestaan van die subsisteem in gevaar kan stel nie. 
Om laasgenoemde rede is daar dan ook deur beide die 
NPSWA en die RP voorsiening gemaak dat die partye op 
verskillende stadia in die vloei van begeertes, eise en 
strydpunte vanaf die nie-politieke omgewing, op die 
grense van die party-subsisteme, sowei as in die
netwerk van vloeikanale binne die sub-subsisteme, aan 
keuringsprosesse onderwerp sal word.^2" ^  Hierdie twee 
Blanke politieke partye tree dan ook in die 
Suidwes-Afrikaanse/Namibiaanse politieke subsisteem op 
as Easton se "intrasisteemhekwagters" wat die keuring 
en uitdunning van eise op verskillende wyses behartig. 
Easton verwys na die groepering van eise as 'n
belangrike metode om die volume en inhoud binne perke

(252) • .te hou. Twee soorte groepennge is die
versameling en die kombinasie van eise. Daar bestaan
dus gegronde redes waarom daar voortdurend gewaak moet
word teen die gevaar van oorlading van die politieke

subsisteem/....
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subsisteem en sy parapolitieke subsisteme. Aan die 
anderkant mag hierdie verpligting nie misbruik word om 
eise wat vir die politieke owerhede onaanneemlik is, te 
verongeluk nie.
Die NPSWA en die RP het dan ook hul eie interne 
masjinerie geskep om beskrywingspunte in verskillende 
stadia te ontvang, te bespreek en menings daaroor uit 
te spreek, dit te groepeer en te rangskik en verder 
deur te stuur na hoer instansies waar die finale 
beslissings geneem word.
As gevolg van die ingewikkelde politieke probleme 
waarmee Suidwes-Afrika/Namibie huidig worstel, die 
ekonomiese resessie, die uitgestrektheid van die land 
en die daarmeegepaardgaande yl (Blanke) bevolking, 
asook die vernietigende droogtetoestande van die 
afgelope paar jaar, ontbreek ononderbroke aktiewe 
politieke deelname op alle vlakke in albei hierdie 
partye se strukture, soos byvoorbeeld deur die 
ingeskrewe lede, in 'n relatief hoe mate. Verder is die 
tydfaktor vir beide die NPSWA, en die RP van groot 
belang. Sedert die skeuring in die NPSWA en die 
daarmeegepaardgaande stigting van die RP, word die 
jaarlikse partykongresse, waar die finale bespreking
plaasvind, oorweldig deur beskrywingspunte oor 
staatkundige- en ekonomiese probleme wat nie gereduseer 
kan word tot op die kiesafdelingsvlak nie. Verder het 
die kongresagendas ook korter en relatief moeiliker 
geword as voor die Staatkundige Beraad, omrede die
aandag huidig in die geval van albei hierdie politieke 
partye meer toegespits word op die konstitusionele 
probleme van Suidwes-Afrika/Namibie. Gevolglik
ontstaan 'n groot aantal beskrywingspunte nou ook al op
hoofbestuursvlak in die geval van die NPSWA, en op 
hoofraadsvlak in die geval van die RP. Die hoofbestuur 
of hoofraad en die leier van die betrokke party besluit

dat/ ... .
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dat hulle sekere beginselgoedkeurings aan die kongres 
moet voorle vir finale oorweging. Hierdie
beskrywingspunte hoef ook nie noodwendig in die 
meerderheid op die kongresagendas te wees nie, maar 
word as die belangrikste beskrywingspunte beskou wat 
die meeste tyd van die kongres in beslag neem, soos 
byvoorbeeld deelname deur die politieke partye aan die 
voorgestelde Staatsraad vir Suidwes-Afrika/Namibie. 
Hierdie faktore werk dus almal mee tot die punt waar 
die eise en begeertes van die gewone ingeskrewe lede 
van albei politieke partye nie die nodige aandag tydens 
die jaarlikse partykongresse geniet nie. Albei
politieke partye beskik egter oor 'n stelsel om hierdie 
tekort te bowe te kom. In die geval van die NPSWA, wat 
huidig op die Blanke Tweedevlak regeer, word 
laasgenoemde eise en begeertes, wat nie op die 
kongresagendas verskyn nie, gewoonlik met die lid van 
die (Blanke) Uitvoerende Komitee wat met die betrokke 
funksie(s) belas is, opgeneem vir uitsortering met die 
instansie(s) wat daarmee gemoeid is. In die geval van 
die RP is dit gewoonlik die voorsitters van die reeks 
komitees wat die inisiatief neem wanneer 
beskrywingspunte via die hoofsekretaris na 
laasgenoemdes verwys word. Omrede elke komitee 'n 
studie moet maak van die beskrywingspunte of ander 
belangrike aangeleenthede, word die kwaliteit van 
besluitneming verder verhoog.
'n Verdere voordeel van hierdie sisteem wat deur albei
politieke partye gevolg word, is dat partykongresse nie
oorweldig kan word deur massas beskrywingspunte oor die
gewone eise en begeertes van die gewone ingeskrewe lede
nie. Hiermee saam, is daar in ieder geval beperkings
geplaas op die aantal beskrywingspunte wat takke en
afdelingsbesture of kiesafdelingsrade na die

( 253 )jaarkongresse van die partye kan stuur.
Afgesien/....
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Afgesien van die belangrike beskrywingspunte oor 
staatkundige en sosio-ekonomiese probleme, kan 
beskrywingspunte handel oor enige aspek van die 
aktiwiteite van die Eerste-, Tweede- of Derdevlak van 
Regering, asook oor die partye se interne 
aangeleenthede.
Naas die ope agendas wat die partykongresse moet 
behandel, is daar ook beskrywingspunte wat op die 
vertroulike of geslote agendas verskyn, en wat soms 'n 
groot deel van 'n kongres se sittingstyd in beslag neem. 
Gewoonlik word laasgenoemde beskrywingspunte merendeels 
vir afhandeling verwys na die hoofbestuur van die 
NPSWA, of die hoofraad van die RP.^254^
Die funksie van partykongresse is in ’n meerdere of 
mindere mate om die partye se basiese beginsels, 
doelstellings, beleidsbenaderings en programme van 
aksie, dit wil se, die praktiese
implementeringsaspekte, te hersien of nuwe besluite 
daaromtrent te neem. Indien 'n party die regeringsparty 
is, dien sy kongres verder as 'n geleentheid om aan sy 
ondersteuners en volgelinge verslag te doen oor die 
uitvoering van sy verkiesingsmandaat. Die
eindresultaat van beleidmakende kongresse is natuurlik 
die voorsiening van 'n belangrike deel van die politieke 
party se insette op die vlak van die
regeringsproses.
Daar word normaalweg nie verwag dat beskrywingspunte 
wat met die politieke grondwet van partye te make het, 
op elke kongresagenda sal voorkom nie. Dit word in 
hoofsaak by die stigting van 'n party afgehandel, asook 
wanneer die party tydens sy bestaan groot aanpassings 
moet maak of met ander partye saamsmelt of alliansies 
vorm en bepaalde beginselkonsessies moet maak. Wat 
egter meer algemeen behoort voor te kom en ten opsigte 
waarvan ten minste die polities-relevante lede van ’n

politieke/....
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nolitieke parry war. die kongr'esaf'gevaa^di .̂ cies uitmaak ’r> 
bydrae behoort te kan lewer, is aspekte rakende die 
party se beleidstandpunte of die handelswyse 
waarvolgens aanvaarde beginsels in die praktyk 
deurgevoer moet word, en hierin slaag sowel die NPSWA, 
as die RP.
Inaggenome die feit dat die kongresagendas van beide 
die NPSWA en die RP sedert die skeuring in eersgenoemde 
Party merendeels beskrywingspunte bevat oor 
staatkundige en ekonomiese aangeleenthede, word die 
aard van die politieke besluitnemingsproses in ’n groot 
mate bepaal deur die belange wat gedien word deur 
verskeie sub-groeperinge (byvoorbeeld boere,
onderwysers, sakerianne, myners, amptenare, ensovoorts) 
as ingeskrewe lede en/of lede van afdelingsbesture of 
kiesafdelingsrade en takbesture van hierdie twee 
politieke partye.



ENDNOTAS

Vir omskrywing van die konsep "besluitneming", sien 
bespreking onder 2.1 Inleiding hieronder.

Die verskaffing van inligting en die maak van 
reklame vorm deel van effektiewe kommunikasie. 
Effektiewe kommunikasie is die doelbewuste oordrag 
en noukeurige ontvangs en vertolking van wat bedoel 
was om oor te dra, en die algehele aanwending van 
inligting soos dit ontvang en verwerk is in die 
toebedeling (en hertoebedeling) van waardes, 
belange en doelwitte. (Sien byvoorbeeld, Burton, 
John W. , Conflict and Communication, London,
Macmillan and Co. Ltd., 1969, p. 49). Politieke 
partye stel 'n belangrike informasiekanaal daar. 'n 
Politieke party is van nature
kommunikasiegeorienteerd deurdat dit die populere 
en spesiale belange aan die politieke leierskap
oordra. In 'n politieke stelsel waar politieke 
partye toegelaat word om buite regeringsbeheer op 
te tree, voorsien hierdie strukture aan die
algemene kieser 'n groot aantal kanale waardeur die 
politieke elite bereik kan word. Dit beteken dat 
die kieser sodoende sy eise en behoeftes bekend kan 
maak. Aan die anderkant, kan die politieke elite 
weer 'n belangrike kanaal vorm na die kiesers om 
hulself sodoende aan die algemene kieserspubliek 
bekend te stel. Sodoende kan die politieke 
opposisie ook reageer op die optredes van ander 
politieke partye. (Sien ook Van Zijl, Barend 
Francois, 'n Kritiese Evaluering van die Dominante
Beleidsrigtings van die Vernaamste Politieke Partye 
in Suidwes-Afrika/Namibie vir 'n Onafhanklike Staat,

Ongepubliseerde/.
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Ongepubliseerde M.A. Skripsie, Universiteit van 
Suid-Afrika, November 1980, p.5).

3. Vir cnderskeidings tussen die konsepte
"belangegroepe" of "belange-organisasies"en
"politieke partye", sien bespreking in Hoofstuk I 
onder 2 . Konseptualisering.

4. Die onderskeie jaarnotules word deur beide partye
as amptelike dokumentasie beskou. Dit beskik nie 
oor data soos direkte aanhalings uit
kongresdebatte, slemtellings op kongresse ten 
opsigte van beskrywingspunte, name van sprekers op 
kongresse, redes hoekom beskrywingspunte gewysig 
is, ensovoorts nie. Die notules word slegs as 
"kriptiese aantekeninge" gesien wat inligting bevat 
soos die goed- of afkeuring van ’n betrokke 
beskrywingspunt. (Sien Aanhangsels C en D vir 
skrywes deur albei hoofsekretarisse in hierdie 
konteks).

5. Sien Aanhangsel A vir Onderhoudskedule.

6 . Aspekte waaroor daar gewoonlik nie besluite geneem
word nie, staan bekend as die sogenaamde "non
decision aspects". Bekende eksponente van die 
sogenaamde "neo-e1itistiese kr i t i ek" soo s Dror,
Barantz, Bachrach, Bone en Anderson, is 
dit almal eens dat daar tydens die bestudering 
van besluitnemingsprosesse ook aandag geskenk 
moet word aan aspekte waaroor politieke partye 
gewoonlik nie besluite neem nie, aangesien die 
redes vir laasgenoemde handeling 'n invloed 
uitoefen op die partye se beleidsrigtings. (Sien 
byvoorbeeld Anderson, James E., Public 
Policy-Making, Second Edition, New York, Holt

Rineholt/....
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Rineholt + Winston, 1979. Sien ook Dror, Y., Design 
for policy sciences, New York, American Elsevier, 
1971.)

7. Vir 'n breedvoerige bespreking van die konsepte
"beleid" en "beleidmaking", sien Du Pisani, Andre, 
"Beleidsanalise - 'n Literatuuroorsig",
Departementele Memorandum, Universiteit van 
Stellenbosch, 1974.

8 . Sien Anderson, James E. , op. cit. , pp. 8 - 13.

9. Vir bepaalde ontledingsmodelle of benaderings tot
publieke beleidsanalise, sien Hanekom, S.X.,
Publieke Administrasie Honneurs, Enigste Gids,
Gevorderde Studie van Publieke Beleidsanalise,
Pretoria, Universiteit van Suid-Afrika, 1979, pp. 
40 - 50.

10. Sien bespreking hieronder.

11. Sien Konstitusie of Grondwet van die NPSWA, 1977,
Artikels 64, 65, 66 + 69, asook Grondwet en
Program van Beginsels van die RP, 1977, Artikel
38.1(a) , 38.1(b)(i) - (iii) + 38.2.

12. Onderhoud met die Hoofsekretaris van die NPSWA,
M.S. Blaauw, Windhoek, 14 Maart 1984, asook
Onderhoud met die Hoofsekretaris van die RP, F.A. 
Botha, Windhoek, 20 Maart 1984.

13. Onderhoud met die Leier van die NPSWA, J.W.F.
Pretorius, Windhoek, 14 Maart 1984, asook
Onderhoud met die Leier van die RP, D.F. Mudge,
Windhoek, 14 Maart 1984.

14. Sien/....
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14. Sien ook endnota 24.

15. Die voorgestelde Staatsraad vir Suidwes-Afrika/ 
Namibie het 'n sintese verteenwoordig van die 
voorstelle van die verskillende politieke partye 
in die Gebied oor die aangewese manier om 'n forum 
vir gesprekvoering en besinning in belang van 
hulle mense, tussen die politieke leiers van die 
land, tot stand te bring. (Sien Die Republikein, 
"Staatsraad in oe van die AG", 22 Julie 1983. Sien 
ook Persverklaring deur die Administrateur- 
generaal, Sy Eksellensie dr. W.A. van Niekerk, 
Windhoek, 18 Julie 1983, en Buitengewone Offisiele 
Koerant van Suidwes-Afrika, Nr. 4800, Windhoek, 18 
Julie 1983. )

16. Sien Die Republikein, "Staatsraad: Nattes wag op
kongres", 22 Julie 1983.

17. Die Republikein, "Die RP wil weet", 13 Julie 1983, 
asook Notules van die Dagbestuur van die RP, 
Windhoek, 12 Julie 1983.

18. Onderhoud met die Leier van die NPSWA, J.W.F. 
Pretorius, op. cit. , en Onderhoud met die Leier 
van die RP, op. cit.

19. Sowei die Konstitusie of Grondwet van die NPSWA, 
as die Grondwet en Program van Beginsels van die 
RP, bevat geen grondwetlike bepalings rakende die 
sleutel rol wat ondervoorsitters van die betrokke 
party in die prosesse van besluitneming speel nie.

20. Onderhoud met die Hoofsekretaris van die NPSWA, 
M.S. Blaauw, op. cit., asook Onderhoud met die

Hoofsekretaris/....
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21. Onderhoud met die Leier van die NPSWA, J.W.F. 
Pretorius, op. cit. , asook Onderhoud met die Leier 
van die RP, D.F. Mudge, op. cit.

22. Sien in hierdie konteks Van Zijl, Barend Francois, 
op. cit.

23. Onderhoud met die Leier van die RP, D.F. Mudge, 
op. cit. (Sien ook die bespreking hieronder van 
die kanale wat 'n beskrywingspunt by die RP volg).

24. Waar daar in hierdie studie verwys word na die 
kongres van die RP as die hoogste gesagsliggaam 
van die Party, moet die stelling slegs in die 
konteks van die Party alleen gesien word. Daar 
moet dus in gedagte gehou word dat belangrike 
besluite deur die kongres, wat alle 
bevolkingsgroepe in die Gebied raak, ook nog na 
die DTA verwys moet word. (Vir wisselwerking 
tussen die DTA en die RP in hierdie konteks, sien
bespreking onder Praktiese____Hantering____van
Beskrywingspunte wat hierna volg.)

25. Volgens Gaetano Mosca word daar twee klasse 
burgers in enige gemeenskap of samelewing (vanaf 
die mees onderontwikkelde, tot die mees 
ontwikkelde gemeenskap of samelewing) aangetref, 
naamlik 'n klas wat regeer en 'n klas wat regeer 
word. Die eerste klas, naamlik die politieke 
elite of klas wat regeer, is altyd die kleinste in 
getalsterkte, hanteer alle politieke funksies en 
geniet die voordele van die politieke magsituasie, 
terwyl die tweede klas altyd die grootste in

getalsterkte/....



getalsterkte is, beheer en regeer word deur die 
eerste klas, en laasgenoemde van 'n materiele 
bestaansreg voorsien wat essensieel is vir die 
vitaliteit van die politieke organisme. (Sien 
Mosca, Gaetano, The Ruling Class, New York, 
McGraw-Hill, 1939, p. 50).

26. Sien Die Republikein, "DTA sal deel in nuwe 
inisiatief ", 3 Junie 1983.

27. Onderhoud met die Leier van die NPSWA, J.W.F. 
Pretorius, op. cit, asook Onderhoud met die Leier 
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Sien Agenda en Notule van die 32ste Kongres van 
die NPSWA, Windhoek, 1974, p. 18).

- "Dat die noordelike en oostelike deel van die 
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HOOFSTUK V

WAARDEBEPALING

1. INLEIDING

Die voorafgaande beskrywende studie van die twee 
Blanke politieke partye in Suidwes-Afrika/Namibie is in 
die eerste plek onderneem omrede die bestudering van 
politieke partye en die funksionering daarvan, in 'n 
akademiese konteks regverdigbaar is. Die funksionering 
van die politieke party-organisasie en -struktuur kan 
naamlik as integraal tot die funksionering van die 
demokrasie*^1 gesien word, aangesien enige demokratiese 
sisteem meganismes soos politieke partye en 
belangegroepe of -organisasies benodig om werklik 
sinvol in die praktyk te kan fungeer.
Verder is die hele idee van politieke deelname, 'n 
sentrale element van die demokrasie. Die konsep van 
politieke deelname vind ondermeer sy beslag in die 
funksionering van die politieke party.
Die studie is ook van wesenlike belang aangesien die 
konteks waarin dit plaasvind (in die besondere geval 'n 
geselekteerde aspek van die gemeenskap of samelewing), 
'n oorgangskonteks, 'n konteks van politieke verandering 
of aanpassing*21 is, wat impliseer dat strukturele 
nervorming plaasvind en waarskynlik ook in die toekoms 
sal plaasvind. Daarorn is dit reeds in hierdie stadium 
van belang dat daar kennis moet bestaan van die NPSWA 
en die RP, en hulle funksionering in die politieke 
proses van 'n staat-in-wording. In laasgenoemde proses 
is hierdie twee vernaamste Blanke politieke partye van 
Suidwes-Afrika/Namibie van kardinale belang, aangesien 
hulle nie slegs die belange van hulle eie kiesers en

ondersteuners/....
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ondersteuners artikuleer en aggregeer nie, maar ook 
sekere ideologiese alternatiewe vir die hele 
Suidwes-Afrika/Namibie voorstel.
Soos ander politieke partye, bied hierdie twee Blanke 
politieke partye van Suidwes-Afrika/Namibie ook die 
moontlikheid van alternatiewe keuses. Die wese van die 
demokratiese konsep van die vrye sirkulasie van keuses 
of idees, word deur politieke partye in stand gehou. 
Dit is dus, vanuit 'n filosofiese oogpunt beskou, 
belangrik om daarop te let dat politieke partye 
alternatiewe keuses of ideologiee aan die kiesers bied.
Met ander woorde, die politieke party maak die element 

van keuse of die element van vrye sirkulasie van idees 
moontlik wat 'n essensiele deel is van die demokratiese 
teorie.
In teoretiese terme gesien, verskaf die bestudering van 
politieke partye 'n idee van die funksionering van 
bepaalde aspekte in die politieke proses, soos 
byvoorbeeld politieke kommunikasie, die artikulering 
van belange, belange-aggregasie, ensovoorts.
Funksioneel is die bestudering van die politieke party 
dus van kardinale belang. In enige politieke proses, 
selfs in 'n relatief ondemokratiese een, moet daar 
sekere funksionele kategoriee uitgeoefen word. Die 
kategoriee behels ondermeer dat daar 'n sekere mate van 
buigsaamheid en responsiwiteit in die politieke proses 
teenwoordig moet wees. Daar moet 'n meganisme
teenwoordig wees waardeur die politieke
leierskapsechelon bewus kan raak van die belange en 
waardes van die gemeenskap of samelewing, en wat dan 
David Easton se sogenaamde "gesaghebbende toebedeline
van waardes vir die gemeenskap of samelewing" 1 tot 
gevolg kan he.
Die NPSWA, sowel as^ie RP, is ook simbolies van belang 
veral wanneer hulle geldentifiseer word met die

politieke/___
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politieke, sosio-ekonomiese, sosiale, godsdienstige en 
ander strewes van die Blankes van Suidwes-Afrika/ 
Namibie.

2 . ORGANISATORIESE__EN__STRUKTURELE OOREENKOMSTE EN
VERSKILLE

Tydens die studie is bevind dat die party-organisasie 
en -struktuur van die NPSWA, en die van die RP meer 
ooreenkomste as verskille toon.
Die eerste opmerkbare verskil tussen die 
party-organisasie en -struktuur van die genoemde twee 
politieke partye is daarin gelee dat die Grondwet en 
Program van Beginsels van die RP, in teenste]ling met 
die Konstitusie of Grondwet van die NPSWA, voorsiening 
maak vir jeugtakke, jeugkomitees, 'n jeugraad en 'n 
jeugkonferensie, met die uitsluitlike doel om die 
Blanke jeug by die politiek van Suidwes-Afrika/Namibie 
te betrek.
Alle Blanke persone wat 'n ingeskrewe lid van een van 
die twee politieke partye wil word en wat aan al die 
vereistes voldoen wat die betrokke party voorskryf, 
word by 'n partytak in 'n kiesafdeling as lid aanvaar. 
Takke vorm die basiese plaaslike eenhede van beide 
partye. Beide die partye beskik oor massas ingeskrewe 
lede wat oor uitgebreide netwerke van takke binne die 
grense van die bestaande 18 kiesafdelings in 
Suidwes-Afrika/Namibie georganiseer is.
Ledewerwing en takstigting geniet in albei gevalle 
voorrang, en beide partye streef daarna om minstens een 
aktiewe tak in elke kiesafdeling in die Gebied te he. 
Aangesien die aantal takke waaroor elke politieke party 
beskik, die kern van party-organisasie is, en die

vordering/....
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vordering van die partye afhanklik is van die 
lewenskragtigheid van takke en die omvang van hulle 
aktiwiteite, verwag beide die NPSWA en die RP van takke 
om gereeld ledevergaderings te hou om oor 
organisasie-aspekte en partybeleidaangeleenthede te 
beraadslaag.
Alle bestuursliggame van die partye vanaf die takvlak, 
die afdelingsbesture en hoofbestuur (in die geval van 
die NPSWA), die kiesafdelingsrade, jeugraad en hoofraad 
(in die geval van die RP) , en die dagbesture
reorganiseer jaarliks. Dit dien as barometer vir die 
lewenskragtigheid en getalsterktes van die partye. Die 
takke moet in albei gevalle eerste reorganiseer, en die 
senior liggame van beide partye moet 'n wakende funksie 
oor hierdie aspek van hul party se aktiwiteite en 
paraatheid van die party-organisasie verrig.
Die belangrikheid wat die NPSWA en die RP aan veral die 
reorganisasievergaderings heg, word weerspieel in die 
wye publisiteit wat vooraf aan die ingeskrewe lede 
gegee word oor wanneer, waar en hoe laat die
vergaderings plaasvind. Skriftelike kennisgewing per 
pos aan elke lid word soms ook aangevul deur
nuusberigte in die koerante oor hierdie vergaderings. 
Die partye plaas soms ook betaalde advertensies in die 
koerante, waarin lede opgeroep word om die vergaderings 
by te woon. Die plaaslike lid van die (Blanke) 
Wetgewende Vergadering in die geval van beide die
partye, of (Blanke) Uitvoerende Komitee in die geval 
van die NPSWA, woon ook hierdie vergaderings by en tree 
as sprekers op. Dit geld ook die leier van beide die 
partye wat betref die partytakke in sy kiesafdeling.

Op die kiesafdelingsvlak van party-organisasie is die 
afdelingsbestuur (in die geval van die NPSWA) en die 
kiesafdelingsraad (in die geval van die RP) gewoonlik

die/....
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die liggaam wat belas is met die toesig, beheer en 
koordinasie van al die party-aktiwiteite waarvoor die 
takke en die afdelingsbestuur of kiesafdelingsraad aan 
hoer partyliggame verantwoordelik is. Waar daar slegs 
een tak in 'n kiesafdeling bestaan, fungeer die 
takbestuur in albei gevalle as afdelingsbestuur (in die 
geval van die NPSWA) of kiesafdelingsraad (in die geval 
van die RP).
Elke afdelingsbestuur of kiesafdelingsraad, kies uit sy 
lede 'n dagbestuur.

Beide die afdelingsbesture (in die geval van die NPSWA) 
en die kiesafdelingsrade (in die geval van die RP) voer 
die besluite en opdragte uit van die partyleiers, die 
hoofbestuur of hoofraad en die partykongres.
Die afdelingsbesture en kiesafdelingsrade behartig in 
hulle gebiede in oorleg met die ondergeskikte 
takbesture, die belange van die party, asook die 
stigting van nuwe takke en die erkenning daarvan. Die 
bestaan van takke kan in beide gevalle geweier word 
indien dit nie aan die voorskrifte van die twee partye 
voldoen nie, en reg van appel bestaan ook in albei 
gevalle. Lede van die partye se lidmaatskap kan ook 
ontneem word indien dit strydig is met die 
partyvoorskrifte.
Beskrywingspunte vanaf die takke word gekeur vir 
deursending na die jaarlikse partykongresse, en daar 
bestaan beperkings op die aantal beskrywingspunte wat 
elke afdelingsbestuur of kiesafdelingsraad vir 
oorweging deur die kongres mag stuur Cn maksimum van 
drie beskrywingspunte in die geval van sowel die NPSWA, 
as die RP).
Jaarverslae moet aan die hoofbestuur of hoofraad 
gestuur word, en die afdelingsbestuur of 
kiesafdelingsraad moet ook in sy jaarverslag aan die

hoofbestuur/....
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hoofbestuur of hoofraad besonderhede verskaf oor die 
name van die takke met die ledetal van elke tak wat 
onder sy kiesafdeling ressorteer. 'n Finansiele staat 
van die totale bedrag wat deur die afdelingsbestuur by
die hoofbestuur (in die geval van die NPSWA) of deur
die kiesafdelingsraad by die hoofraad (in die geval van 
die RP) gestort is, moet ook aan die hoofbestuur of
hoofraad voorsien word.
Afdelingsbesture of kiesafdelingsrade word deur beide 
partye jaarliks per omsendbrief daaraan herinner en
dringend versoek om toe te sien dat daar in alle takke 
van hul gebied reorganisasievergaderings bele word.
Die hoofkantore van albei die partye is in Windhoek
gesetel, en oefen streng beheer uit oor die nakoming 
van die verpligtinge van afdelingsbesture of 
kiesafdelingsrade, en takbesture.
Die NPSWA beskik oor 'n hoofbestuur, en die RP oor ’n 
hoofraad, wat naas die partykongresse die mees senior 
liggame van die twee onderskeie politieke partye is. 
Die samestelling van die hoofbestuur van die NPSWA, 
verskil in sekere opsigte van die van die hoofraad van 
die RP.
Die hoofbestuur van die NPSWA bestaan uit die leier van 
die Party, die twee ondervoorsitters van die Party, en 
hoogstens veertig hoofbestuurslede, vier van wie by 
gewone meerderheid van stemme gekies word deur die 
jaarlikse kongres (of in geval van ontbinding van die 
hoofbestuur, deur 'n gewone of 'n buitengewone kongres), 
een lid uit elk van die agtien kiesafdelings deur die 
onderskeie afdelingsbesture by meerderheid van stemme 
gekies, en elk van die lede van die Party in die 
(Blanke) Wetgewende Vergadering of (Blanke) Uitvoerende 
Komitee van Suidwes-Afrika/Namibie.
Die hoofraad van die RP bestaan uit die leier van die 
Party wat optree as voorsitter van die hoofraad, die

voorsitter/....
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voorsitter van die Party, die twee ondervoorsitters van 
die Party, die lede van die (Blanke) Wetgewende 
Vergadering, die voorsitter, ondervoorsitter en 
sekretaris van die jeugraad, een verteenwoordiger van 
elke kiesafdelingsraad, en hoogstens vyftig addisionele 
lede verkies deur die kongres om die persentasie 
verteenwoordig deur elke taalgroep op die hoofraad in 
verhouding te bring.

Die belangrikste funksie van sowel die hoofbestuur as 
die hoofraad, is gelee in die bevoegdheid om wanneer 
die twee partye se kongresse nie in sitting is nie, al 
die kongresbevoegdhede namens die kongres uit te oefen. 
Beide die hoofbestuur en die hoofraad bele jaarliks 
partykongresse, berei die agendas daarvoor voor, en 
sien toe dat alle besluite van die kongresse uitgevoer 
word. Die hoofbestuur van die NPSWA, sowel as die 
hoofraad van die RP, dra sorg vir die ordelike reeling 
van alle werksaamhede van takbesture, afdelingsbesture 
of kiesafdelingsrade, en ander ondergeskikte komitees. 
Die ordelike reeling van verkiesings binne partyverband 
en die aanmoediging van partydeelname aan verkiesings, 
word ook deur die hoofbestuur en die hoofraad 
behartig.
Verder hou die hoofbestuur van die NPSWA, en die
hoofraad van die RP, toesig oor hulle onderskeie partye 
se hoofkantoor, en doen alles wat nodig is ter
bevordering van die belange en organisasie van die
onderskeie partye.
Die reeling en toesig oor partyverkiesings soos deur 
die twee partye se konstitusies voorgeskryf, word ook
deur die hoofbestuur en hoofraad behartig.
In beide gevalle is die kongres die hoogste gesag van 
die party wat moet toesig hou oor al die werksaamhede 
van die party, oor die party se program van beginsels

moet/....
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moet beraadslaag, finale besluite oor partybeleid moet 
neem, en die partyleier moet kies.^4 ^

Soos in die geval van die hoofbestuur en die hoofraad, 
verskil die samestelling van die kongres van die NPSWA 
in sekere opsigte van die van die RP. Die kongres van 
die NPSWA bestaan uit die leier van die Party, die twee 
ondervoorsitters van die Party en ander lede van die 
hoofbestuur, die voorsitters, ondervoorsitters, 
sekretarisse en sentmeesters van al die 
afdelingsbesture, nog een af gevaardigde van elke tak 
(wat sy verpligtinge nagekom het) vir elke vyftig 
ingeskrewe lede of gedeelte daarvan, met 'n maksimum van 
vier afgevaardigdes uit elke tak, en die lede van die 
(Blanke) Wetgewende Vergadering.
Die kongres van die RP bestaan uit al die lede van die 
hoofraad, die voorsitter, ondervoorsitter, en 
sekretaris van elke kiesafdelingsraad, asook
afgevaardigdes uit elke tak, met dien verstande dat 
elke tak minstens twee persone vir die eerste vyftig of 
gedeelte van vyftig ingeskrewe lede na die kongres kan 
afvaardig, en daarna een vir elke daaropvolgende vyftig 
ingeskrewe lede van daardie tak.
Die mees noemenswaardige verskil tussen die kongres van 
die NPSWA, en die van die RP, is gelee in die 
addisionele bepaling deur laasgenoemde dat 'n wysiging 
van die Grondwet wat die taal- en kultuurregte van
enige Afrikaans-, Duits- of Engelsprekende lid van die
Party mag raak, of 'n besluit van die kongres wat enige 
sodanige regte mag aantas of raak, nie van krag sal 
wees nie, tensy:

- Die betrokke aangeleentheid die goedkeuring met 'n 
meerderheidstem dra van 'n komitee saamgestel uit 
lede behorende tot sodanige taalgroep;

- Sodanige/....
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- Sodanige aangeleentheid ook deur die hoofraad 
gesteun word by wyse van twee-derde meerderheid; en

- Die kongres sodanige besluit of wysiging aanvaar met 
'n meerderheid van twee-derdes van die uitgebragte
f (5) s temme.

3. BEVINDINGS TEN OPSIGTE VAN DIE TQEPASBAARHEID VAN 
DIE TEORETIESE PERSPEKTIEWE

In hierdie studie is daar bevind dat die teoretiese 
onderskeidings van Hoofstuk I, toepasbaarheid het op 
die voorafgaande analise in veral Hoofstukke III en IV. 
Aan die hand van die teoretiese onderskeidings is 
ondermeer bevind dat, aangesien die RP "intern" uit die 
NPSWA ontstaan het, (wat kenmerkend is van die 
kaderpartytipe) daar geringe afwykings van die
oorspronklike party-organisasie en -struktuur
plaasgevind het. Gevolglik is die organisatoriese en 
veral die strukturele kenmerke van die RP feitlik 
identies met die van die NPSWA.
Daar is verder bevind dat, aan die hand van Maurice 
Duverger se klassifikasie van politieke partye , ( 6 ̂ 
veral wat die lidmaatskapaspekte betref, beide die 
NPSWA en die RP egter as massalidmaatskapspartye 
kwalifiseer. In albei gevalle neem die
party-organisasie die leiding om ingeskrewe,
lidmaatskap-bewysdraende ondersteuners van die 
onderskeie partye as volwaardige en lojale lede te werf 
en ten voile te integreer by alle aktiwiteite van die 
betrokke party. Die persoon moet aan verskeie
vereistes voldoen alvorens hy aansoek kan doen om
lidmaatskap, en kan weer as lid geskors word indien hy

oortredings/....
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oortredings begaan wat verband hou met sy aansoek om 
toelating.
Indien 'n Blanke persoon (gewoonlik nadat hy as 'n kieser 
kwalifiseer) lid van een van die partye wil word, moet 
hy skriftelik aansoek doen by die tak of ander afdeling 
van die betrokke party in die kiesafdeling waarin hy 
woonagtig is. Alle lede van genoemde twee politieke 
partye moet by die aanvaarding van lidmaatskap van die 
betrokke party onderneem om daardie party se program 
van beginsels en beleid ten voile te onderskryf, en om 
lojaal aan daardie party te bly. Partylede staan dus 
onder streng partydissipline wat kan lei tot verbeuring 
van partylidmaatskap of voordele verbonde aan 
lidmaatskap.
Soos in die geval van ander massalidmaatskapspartye, is 
die verteenwoordiges in die wetgewende liggaam van 
sowel die NPSWA as die van die RP, lede van 'n goed 
geartikuleerde of skerp gedefinieerde hierargiese 
organisasie wat hoogs gesentraliseerd is.
Beide die NPSWA en die RP verwag ook dat hulle lede aan 
geen ander politieke party of -organisasie sal behoort 
solank hulle lede van die betrokke party is nie. Van 
die belangrikste voordele vir ingeskrewe lede 
van beide hierdie politieke partye, is dat lede 'n 
direkte aandeel verkry in die aanwys van 
p£ rty-kandidate vir verkiesings vir die (Blanke) 
Wetgewende Vergadering, en om direkte deelname te he in 
die betrokke party se besluitnemingsprosesse op tak
en kiesafdelingsbestuursvlakke, asook op die 
partykongresse.
Al die nominasie- en seleksieprosesse van 
kandidaatbenoeming is streng in die hande van die 
georganiseerde party-organisasies van die NPSWA, en die 
van die RP. Beide hierdie politieke partye gebruik as 
eerste en gewone prosedure partystemmings of

partyverkiesings/....
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partyverkiesings om hulle kandidate vir die (Blanke) 
Wetgewende Vergadering te nomineer. Aangesien beide 
die partye oor genoegsame ingeskrewe gewone lede 
beskik, kan dit reg laat geskied aan hierdie omvangryke 
partystemmings.
Daar is ook voorsiening gemaak vir alternatiewe metodes 
van nominasie wanneer buitengewone omstandighede dit 
noodsaaklik maak of indien die partylede en 
-bestuursliggame dit verkies. Hiervoor bestaan daar 
besondere konstitusionele partyvoorskrifte waaraan eers 
voldoen moet word.
Beide die NPSWA en die RP se party- of 
nominasieverkiesing is 'n spesiale verkiesing waaraan 
alleen die georganiseerde ingeskrewe lede van die party 
deelneem en hulle kandidate aanwys, en wat later weer 
aan 'n tweede verkiesing onder beskerming van die 
betrokke party se eie vaandels deelneem. Aan hierdie 
amptelike en beslissende algemene- of tussenverkiesing 
neem die totale geregistreerde (Blanke) kieserskorps 
deel en maak hulle 'n finale keuse tussen al die partye 
se amptelike genomineerde kandidate.

Uit die metodes wat deur beide die NPSWA en die RP 
tydens die nominasie- en seleksieprosesse van 
kandidaatbenoeming gevolg word, was dit dus ook 
duidelik dat albei hierdie Blanke politieke partye van 
Suidwes-Afrika/Namibie in die konteks van Duverger se 
klassifikasie van politieke partye, as sogenaamde 
"massapartye" geklassifiseer kan word. Verder het 
die analise ook aangetoon dat die nominasiesisteem 
waarvan sowel die NPSWA as die RP gebruik maak om 
hul kandidate te nomineer, deur middel van die bree 
massa van gewone lede van die onderskeie politieke 
partye is. Albei partye is op georganiseerde wyse

saamgestel/....
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saamgestel en handel volgens vaste geskrewe reels en 
gevestigde konvensies. In albei gevalle word die reel 
streng toegepas dat alleen diegene wat aan al die 
partyvoorskrifte voldoen, in geslote partystemmings aan 
die nominasie- en seleksieprosesse kan deelneem. Dit 
is dus 'n private partyhandeling, wat karakteristiek is 
van die massalidmaatskapsparty soos in die teoretiese 
perspektiewe van die studie bespreek.
Opsommend kan daar dus gese word dat beide die NPSWA en 
die RP, veral om die volgende redes voldoen aan die 
vereistes wat gestel word vir Duverger se sogenaamde 
"massaparty":^ ^  elk van hierdie twee partye is 'n
gesentraliseerde, streng gedissiplineerde, samehorige, 
moeilik-buigbare beginsel- en programvaste ideologiese 
party met georganiseerde massalidmaatskap-bewysdraende 
partylede wat gereeld ledegeld betaal en wat besonder
sterk lojale en rigiede pa rtyverbintenisse aan die
partyprogramme en die partyleiers openbaar.

4 . GELDIGHEID V A N __DIE___ NPSWA___EN___ DIE___ RP___ AS
VERANTWOORDELIKE__PARTYE__ BINNE ’N________ STELSEL__ VAN
VERANTWOORDELIKE PARTYREGERING

Die navorsing het bevind dat die NPSWA en die
RP aan die belangrike vereistes voldoen om te 
kwalifiseer as verancwoordelike parcye binne 'n sisteem 
van verancwoorde1 ike parlyregering. Beide parcye bly
ten alle tye verantwoordelik aan die
partylede en kiesers wat vir hulle gestem het, wat
betref die onderskeie beleidsrigtings wat deel uitmaak 
van hulle verkiesingsmandate.
'n Gemeenskap of samelewing moet eeis n verantwoordel ike 
partysisceem ontwikkel alvorens daai gepraat kan word

■ T I ( 8  ) ~r t .van "verantwoordelike partyregeiing . xn hierdie
konteks is veral drie aspekte van belang, naamlik 
die funksies van politieke partye in n demokratiese
sisteem, die soort partye wat nodig is om hierdie
funksies t e verrig, en die vereis i_es wa _ aan partye 
gestel word om aan verantwoordelike partyregering te
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voldoen.
Oor die tweede aspek, naamlik die soort partye,
verklaar die voorstanders van die leerstuk van
verantwoordelike partyregering*^^ dat 'n gemeenskap of
samelewing ten minste, en slegs by voorkeur, twee
dominante partye behoort te he. Hierdie partye moet
verenigde en gedissiplineerde partye wees, sodat hulle
amptelike verkose ampsdraers as 'n eenheid sal stem en
optree. Slegs waar daar by hierdie voorskrifte gehou
word, kan die meerderheidsparty soos gekontrasteer met
sy individuele ampsdraers, verantwoordelik gehou word
vir die wyse waarop die regering behartig word.
Deur middel van 'n enkele verkiesing waartydens die
kiesers kies tussen slegs parlementere of
regeringspartykandidate wat vir beleidsrigtings staan,
en wat ook deur ander partykandidate gesteun word en
verskillenc’ is van die van 'n ander party, word daar
uiting gegee aan die partyregeringsisteem.*H ^  Die
party wat die meerderheid van kandidate verkies kry,
word outomaties verkies as die "meerderheidsparty" en
die ander party is die "opposisieparty". Die
meerderheidsparty word dan die regering deur middel van
kabinets- of regeringsbeheer gebaseer op 'n party. Die
burokrasie of amptenary tree op in diens van die
regering, terwyl die minderheidsparty die rol vervul
van gesaghebbende kritikus van die regering en bestaan
as a 1 ternatiewe regering in die geval van 'n
verkiesingsneerlaag van die party-in-die-regering. Die
regeringsparty aanvaar en dra die voile
verantwoordelikheid vir die produkte van regering,
aangesien dit oor die voile gesag om te regeer, beskik.
Deur middel van verskeie instrumente van interne
partydemokrasie, slaag albei groot partye daarin om
gesentraliseerde dissipline met sinvolle

, • (1 2) partylidmaatskap te verenig.
Ten/....
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Ten opsigte van die eerste en die derde aspekte van
belang by verantwoordelike partyregering, word verklaar
dat die verantwoordelike partymodel ondermeer aan die

(1 3 )volgende vereistes moet voldoen:

- Die partye moet in die algemeen aan die elektoraat 
duidelike keuses stel deur middel van samehorige, 
omvattende en gedifferensieerde programme;

- Die eksterne party-organisasie moet beheer uitoefen 
oor die nominasie of rekrutering van partykandidate, 
en van laasgenoemde word verwag om lojaal te wees 
aan die partysaak;

- 'n Eenheidsverskynsel en partysamehorigheid moet 
bestaan ten opsigte van die partylede se 
regeringsfunksies; en

- Die party moet oor georganiseerde lidmaatskap beskik 
wat eersgenoemde se beleidsprogram kontroleer en aan 
wie die verkose amptelike gesagsdraers 
verantwoordelik is vir wat hulle in die regering 
verrig.

Wat betref die opvatting van die sogenoemde 
verkiesingsmandaat wat die regeringsparty ontvang het, 
en ten opsigte waarvan die verkose ampsdraers vir die 
uitvoering daarvan verantwoordelik gehou word deur die 
kiesers wat vir die meerderheidsparty gestem het, 
verklaar Leon Epstein dat die navorser te make het met 
die programmatiese funksie van politieke partye.

In/....
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In hierdie verband is daar 'n ernstige vraag oor 
besluitneming, naamlik oor daardie beleidsrigtings wat 
'n politieke party se program van toepassing maak op 
besondere strydvrae en sodoende op toekomstige
regeringsbesluite. Beleidmaking in hierdie sin,
verskaf vir die politieke party 'n probleem van hoe en 
deur wie besluite geneem word.
Politieke partye het naas hulle funksie om hulle tot 
die kiesers te rig vir steun, ook 'n belangrike 
addisionele verpligting, naamlik om beleidsrigtings te 
ontwikkel wat by hulle breer verbintenisse inpas en 
daarvan afgelei kan word. Dit kom dus daarop neer dat 
partye wat aan bepaalde programme verbind is, besig is 
om beleid te ontwerp wat gerig is op die uitvoering van 
hulle programme. Sulke politieke partye hou hulle dus 
na binne besig met beleidmaking. Dit hou verband met 
die bestaan van 'n organisasie met massalidmaatskap,
maar waar daar geen byvoordele ("patronage") vir
, i , . . (15)bepaalde persone is me.
Die twee verskynsels - program en massalidmaatskap - is 
gedeeltelik verantwoordelik vir mekaar. Program
verskaf die aanleiding vir massas van kiesers om lede 
te word, alhoewel daaruit geen direkte materiele 
voordele vir partydiens gelewer, te trek is nie, en van 
die lede wat so gewerf is, kan daar verwag word om die 
program en die beleidsbesluite wat daaruit voortvloei, 
te ondersteun.

Die graad van sukses wat die NPSWA en die RP tot op 
datum behaal net as verantwoordelike partye, kan 
toegeskryf word aan die mate waarin hulle aan die 
organisatoriese en strukturele vereistes voldoen het. 
Die belangrikstes hiervan is die volgende:

- Albei die partye beskik oor n goed-gevestigde en
ui tgebre ide/....
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ui tgebreide organisatoriese en administratiewe
inf rastruktuur, wat 'n primere vereiste is vir 
verantwoordelike partye. Hierdie infrastruktuur 
word verder duidelik en volledig in die partye se 
geskrewe stel konstitusionele reels en reglemente 
gepubliseer, wat die partye se konstitusionele
apparaat genoem word. Elke partyformasie of 
-liggaam se samestelling, funksies, bevoegdhede,
werkwyses en onderlinge gesagsposisies word duidelik 
hierin uiteengesit.

- 'n Tweede, ewe belangrike vereiste vir 
verantwoordelike partye waaraan albei partye 
voldoen, is die besit van duidelik omskrewe 
alternatiewe programme van beginsels en beleid. Dit 
word deur albei partye aan die Blanke kieserskorps 
tydens algemene verkiesings voorgele. Uit hierdie 
programme dui die kieserskorps hulle voorkeure aan. 
Hierdie beginsels en beleid is prakties uitvoerbaar, 
en die partyleiers aanvaar verantwoordelikheid 
hiervoor wanneer die party die meerderheid in 'n 
verkiesing behaal. In hierdie verband ontvang die 
partyleiers 'n verkiesingsmandaat wat in die 
verkiesingsmanifes opgesluit le, en wat uitgevoer 
moet word. Sekere belangrike vereistes van optrede 
word per partykonvensies van die verkose partyleiers 
en -ampsdraers verlang wanneer verantwoordelikheid 
aanvaar word om die party se beginsels en beleid 
stiptelik uit te voer. Dit het te doen met die 
partydissipline, -lojaliteit en -samehorigheid onder 
die leiers en ampsdraers sowel as die massas van 
ingeskrewe partylede.

— Ten einde bogenoemde te verwesentlik word daar ook 
sekere basiese vereistes gestel van

partylidmaatskap/....
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partylidmaatskap, uitgebreide netwerke van aktiewe 
takke in elke kiesafdeling en 'n hierargie van senior 
partyformasies op die verskeie vlakke van 
organisasie, finansiele outonomie, voile beheer deur 
die partye oor die nominasie, hernominasie van 
partykandidate en voile beheer oor die veg van
algemene verkiesings.

Die grootste moontlike aantal ondersteuners van 
albei partye neem as ingeskrewe aktiewe lede deel
aan al die belangrikste party-aktiwiteite. Hulle 
aanvaar dan medeverantwoordelikheid saam met die 
leiers vir die nominasie van partykandidate, die 
formulering van partybeginsels en -beleid, die 
insameling van al die partyfondse, en die veg van 
verkiesings.  ̂ Dit verhoog die graad van
regeringsverantwoordelikheid van die verkose 
verteenwoordigers aan die wat aan die party behoort, 
werk vir die party en stem vir die party.

Aan die hand van Duverger se klassif ikasie van
politieke partye, veral wat lidmaatskapaspekte
betref, kwalifiseer sowei die NPSWA, as die RP as

(17)massalidmaatskapspartye. 'n Voornemende lid van
albei hierdie partye moet aan die partyvoorskrifte 
voldoen; 'n skriftelike aansoek vir lidmaatskap 
voltooi; 'n onderneming gee of 'n verklaring maak dat 
hy aan geen ander politieke party behoort nie en dat 
hy die party se beginsels en ander voorskrifte
lojaal sal ondersteun en nakom; 'n jaarlikse 
1 idmaatskapsgeld betaal; en ontvang
lidmaatskapsbewys.

Partylede se lojaliteit aan die partye waaraan hulle 
behoort en die reg om rekenskap van die verkose

ampsbekleers/....
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ampsbekleers en partyleiers te eis aangaande die
wyse waarop hulle die sake van die partye behartig,
is gegrond op die intieme band wat tussen partylede
en die partye gesmee word. Dit geskied deur
eersgenoemdes se reg op direkte aandeel in die
verskillende beleidmakingsprosesse van die partye
deur beskrywingspunte oor beleid na die
partykongresse te stuur en soms self deel te neem as
die amptelike afgevaardigde verteenwoordigers na die
partykongresse waar die voorstelle bespreek en oor

(1 8)gestem word. Partylede het ook die reg om in
die partye se nominasieverkiesings deel te neem aan 
die nominasie van partykandidate en kan hulle ook 
self verkiesbaar stel. Hulle kan ook deelneem aan 
die verkiesing van die partye se amptelike kandidate 
uit die lys aspirant-partykandidate.

In die algemene verkiesing self het die partye se 
amptelik genomineerde kandidate die eer en voorreg 
om namens die party en op die partyplatform aan die 
verkiesing deel te neem. Die party verskaf die 
verkiesingsmasjien, die fondse, die mannekrag, die 
propagandamateriaal en al die kiesersteun waaroor 
die party beskik en wat dit op verkiesingsdag kan 
mobiliseer en monster om die kandidaat verkies te 
kry. Die sukses het die kandidaat dan ook te danke 
aan die feit dat die party agter die hele 
onderneming gestaan het.
Die party kan dan ook met reg van sy suksesvolle 
kandidate verwag dat hulle die party se program, op 
grond waarvan hulle verkies is, sal uitvoer wanneer 
dit op die betrokke regeringsvlak in die vorm van 
wetgewing voorgele word. Hierdie kandidate sal dan 
ook verantwoordelik wees vir die uitvoering daarvan 
aan diegene wat vir hulle gestem het.

Aangesien/....
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Aangesien die NPSWA sowel as die RP programvaste,
ideologiese eenheidspartye is waar streng
partydissipline gehandhaaf word, en hulle intern
der.'.okraties bestuur word en gevolglik toerekenbaar is
aan die blanke kieserskorps, kan verklaar word dat
hierdie partye verantwoordelike partyregering in die
Gebied bevorder. Stabiele regering word ook op hierdie

(19)wyse op die Blanke Tweedevlak van Regering 
verseker.
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ENDNOTAS

Maurice Duverger verklaar dat die eenvoudigste en 
mees realistiese definisie van demokrasie 'n 
regeringstelsel is waarin diegene wat regeer, 
gekies is deur diegene wat regeer word deur middel 
van vrye en ope verkiesings. (Sien Duverger, 
Maurice, Political Parties, New York, John Wiley + 
Sons, 1965, pp. 353 - 362).

Wanneer politieke en sosio-ekonomiese verandering 
(aanpassings) in 'n gemeenskap of samelewing 
plaasvind, kan daar nooit met sekerheid bepaal word 
wat die uiteinde gaan wees nie, aangesien daar 
voortdurend faktore op hierdie veranderings inwerk 
wat veroorsaak dat die aanpassing stadiger of 
vinniger sal geskied. (Sien hieroor, Wright, 
Quincy, The Study of International Relations, New 
York, Appleton-Century-Crofts Inc., 1955). 
Aanpassing in enige sisteem beteken egter dat dit 
binne aanvaarbare perke vir die gemeenskap of 
samelewing gehou moet word. Indien die aanpassing 
buite perke is, is dit "wanaanpassing" 
("maladaptive"). (Sien Rosenau, James N.,
International Politics and Foreign Policy, New 
York, The Free Press, 1969 ). Wanaanpassing vind 
plaas wanneer verandering in die eksterne omgewing 
help om verandering in die essensiele struktuur van 
die gemeenskap of samelewing te bevorder wat buite 
aanvaarbare perke is. Die essensiele struktuur is 
die basiese politieke, ekonomiese en sosiale 
lewensstruktuur van 'n gemeenskap of samelewing. 
"Aanvaarbare perke" beteken veranderings in die 
essensiele struktuur wat nie die basiese vorms van

die/....
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die leefwyse verander en verhoed dat die 
verandering deur middel van eie keuse en - 
prosedure plaasvind nie.

3. Sien bespreking hieroor in Hoofstuk IV.

4. Die Republikeinse Party van Suidwes-Afrika/Namibie 
volg egter ander kanale as die Nasionale Party van 
Suidwes-Afrika tydens die hantering van sekere 
beskrywingspunte en ander aangeleenthede.

5. Sien bespreking in Hoofstuk III.

6 . Sien bespreking onder 3. Klassifikasie van 
Politieke Partye (Kader- en Massapartye) in 
Hoofstuk I.

7. Ibid.

8 . Volgens Ranney kan 'n verantwoordel ike 
partyregeringsisteem gesien word as 'n demokratiese 
politieke sisteem waarin politieke partye voile 
verantwoordelikheid aanvaar vir die formulering van 
openbare beleid en vir die uitoefening van 
regeringsfunksies. (Sien Ranney, A., Doctrine of 
Responsible Party Government, Urbana, The 
University of Illinois Press, 1962, p. 20 e.v.)

9. Ibid.

10. Ibid., p . 12.

11. Sien byvoorbeeld Epstein, Leon D., Political 
Parties in Western Democracies, New Jersey, 
Transaction Books, 1967, pp. 289 - 314.

1 2 . Hierdie/....
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12. Hierdie siening van 'n partysisteem word deur
sommige politikoloe as geldialiseerd beskou, 
aangesien interpartybeleidsverskille en interne 
partydemokrasie minder uitgebrei is as wat aanvaar 
word, en kabinets- of regeringsalombevoegdheid
perke aan die rol van die wetgewer stel. 
(Kernaspekte van die verantwoordelike
partyregeringsmodel soos byvoorbeeld weerspieel in 
die Britse partysisteem, is die
interpartyverskille, interne partydemokrasie en 
die verhouding van partyleiers tot verkose leiers.
Sien in hierdie konteks, Epstein, Leon D., ibid.)

13. Sien byvoorbeeld Ranney, A., op. cit. , pp. 8 - 22.

14. Epstein, Leon D., op. cit., p. 290.

15. Ibid., pp. 291 e.v.

16. Sien breedvoerige bespreking hieroor in Hoofstuk
III.

17. Sien bespreking hierbo, asook breedvoerige 
bespreking in Hoofstuk III ten opsigte van die 
verskille tussen kader- en massapartye.

18. Sien breedvoerige bespreking in Hoofstuk IV.

19. Vir agtergrond oor die sogenaamde
Drievlakregeringstelsel in Suidwes-Afrika/Namibie, 
sien Hoofstuk II.
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AANHANGSEL A

ONDERHOUDSKEDULE TEN OPSIGTE VAN VRAE OOR_DIE_IXFORMELE 
DINAMIKA AAN DIE ONDERSKEIE PARTYWOORDVOERDERS VAN DIE 
NPSWA EN DIE RP

Die volgende onderhoudskedule het gedien as basis vir 
vrae aan die onderskeie partywoordvoerders ten einde 
veral die informele dinamika van die Nasionale Party 
van Suidwes-Afrika en die Republikeinse Party van 
Suidwes-Afrika/Namibie, vergelykend te ontleed:

1. BESLUITNEMING

1.1 Vind die beslui tnemingsproses in u Party slegs 
plaas in terme van die Party se konstitusie, of is 
daar ook uitsonderings, byvoorbeeld tydens 
spesiale of geslote kongresse?

1.2 Welke persone of vlakke in die partystruktuur
speel 'n belangrike rol in die
besluitnemingsprosesse van u Party?

1.3 Is daar aktiewe politieke deelname op alle vlakke 
in u partystruktuur, byvoorbeeld, neem die 
ingeskrewe lede ook deel aan al die aktiwiteite 
van die Parcy?

1.4 Neem die partyleier die meeste van die inisiatief 
in u Party, of word van die inisiatief aan ander 
vlakke oorgelaat?

1.5 Op watter vlak van die party-organisasie ontstaan 
beskrywingspunte gewoonlik, hoekom juis op daardie 
vlak, watter patroon (kanaal) volg dit daarna. en 
word ci_ no anaa1 weg op dieselfde wyse hanteer?

1.5 Word/....



1.6 Word daar verskillende standpunte binne die Party 
oor sekere beskrywingspunte aangehoor, of word die 
inisiatief in 'n hoe mate oorgelaat aan die 
politieke elite?

1.7 Watter aspekte word normaalweg in 'n ope kongres 
bespreek, en watter in ’n geslote kongres?

1.8 Neem diegene wat aan ’n ope kongres deelneem, ook 
deel aan 'n geslote en spesiale kongres?

1.9 Hoekom word sekere aangeleenthede uitgehou van 
agendas, en is daar aspekte wat op kongresagendas 
verskyn, maar waaroor daar nie besluite geneem 
word nie?

1.10 Watter aspekte kom gewoonlik meer pertinent na 
vore in die Party se besluitnemingsproses?

1.11 Korrespondeer die hoofartikels van u koerant baie 
nou met die amptelike beleid van u Party, en 
oefen hierdie hoofartikels enigsins 'n invloed uit 
op die beleidstandpunte van die Party?

1.12 Word daar van die koerantredaksie verwag om 
byvoorbeeld verrigtinge in partykongresse op 'n 
besonderse wyse weer te gee in hoofartikels of 
berigte, en hoekom?

1.13 Bespreek u Party gereeld tydens kongresse, wat in 
die pers en oor die radio en televisie 
gereflekteer word?

- 293 -

2. POLITIEKE/.
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2. POLITIEKE KOMMUNIKASIE

2.1 Wat is die verhouding tussen u Party en die 
kommunikasiemedia (pers, radio en televisie) in 
die algemeen?

2.2 Het u Party dieselfde mate van toegang tot die 
inligtingskanaal as die Nasionale Party van 
S u i d w e s - A f rika/Republikeinse Party van Suidwes- 
A f  rika/Namibie?

2.3 Hoe word die lede van u Party ingelig ten opsigte 
van die verskillende party-aktiwiteite?

2.4 Hoe versamel die Party inligting oor ekonomiese-, 
kulturele— en ander aangeleenthede?

2.5 Wat is die verhouding tussen u Party en ander
belangegroepe (byvoorbeeld ekonomiese en kulturele 
belangegroepe, onderwysersverenigings,
ensovoorts)?

2.6 Neem u Party kennis van enige besluite op die 
besture of tydens vergaderings van hierdie 
belangegroepe?

2.7 Word die Party se beleidsproses, en ook 
uiteindelik die inhoud van die partybeleid self, 
beinvloed deur lidmaatskap aan 'n politieke 
groepering(AKTUR of DTA)?

2.8 Kan die Nasionale Party van Suidwes-Afrika/ 
Republikeinse Party van Suidwes-Afrika/Namibie hom 
hoegenaamd isoleer van lidmaatskap van die 
Aksiefront vir die Behoud van die Turnhalle

Beginsels/die/.. . .
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Beginsels/die Demokratiese Turnhalle Alliansie*?

3. BASISSE VAN STEUN

3.1 Wat is u Party se profiel van steun?

3.2 Werf die party doelbewus sekere lede uit sekere 
beroepskategoriee?

3.3 Watter meganismes word vir rekrutering aangewend9

3.4 Is u Party meer landelik/meer stedelik 
verteenwoordig, en hoekom?

3.5 Watter invloed het die Duitse steun op die 
werksaamhede en beleidbepaling van die Party?

4. INTERNE PARTYDISSIPLINE

4.1 Watter prosedure geld wanneer daar in u Party 
gedissiplineer word?

4.2 Hoe dikwels vind hierdie dissiplinering plaas7

4.3 Hoe sterk fungeer die leier en die res van die
partystruktuur in die toepassing van
partydissipline?

'n volledige bespreking van die Aksiefront vir 
Behoud van die Turnhalle Beginsels of AKTUR en 
Demokratiese Turnhalle Alliansie of DTA, sien 
Zijl, Barend Francois, 'n Kritiese Evaluering van

die/ ....

* Vir 
die 
die 
Van
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die Dominante Beleidsrigtings van die Vernaamste 
Politieke Partye in Suidwes-Af rika/Namibie vir 'n 
Onafhanklike Staat, Ongepubliseerde M.A. Skripsie, 
Universiteit van Suid-Afrika, November 1980.
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AANHANGSEL B

MEMORANDUM DEUR DIE VOORSITTER VAN DIE AD HOC KOMITEE 
7h7 e7_STABY) OOR SONDAGWETGEWING AAN DIE DAGBESTUUR VAN 
DIE RP, WINDHOEK

"MEMORANDUM
'THE LORD'S DAY OBSERVANCE'

Die volgende beginsels en uitgangspunte behoort in ag 
geneem te word wanneer daar oorweeg word om bestaande
wetgewing te hersien of aan te pas.

1. Die beg in sel van G o d s d i e n s v r y h e i d  is oor die jare 
in S W A / N a m i b i e  g e v e s t i g  en bly steeds van 
toeoassing. Dit het gelei tot 'n v e e l v u l d i g h e i d  van 
ge lowe en kerke met  u i t e e n l o p e n d e  b e n a d e r i n g s  ten 
op si g t e  van S o n d a g h e i l i g i n g .

2. Alle g e m e e n s k a p p e  in S W A / N a m i b i e  het 'n h e t e r o g e n e
karakter. Daar be st a a n  dus o o k  o n d e r  hulle nie 'n 
e e n v o r m i g e  b e n a d e r i n g  ten o p s i g t e  van of 
S o n d a g h e i l i g i n g  as s o d a n i g  of die b e o e f e n i n g  
daarvan. (Vergelyk die p r a k t y k e  v a n  t o e p a s s i n g  in
Wi n d h o e k ,  Kh o m a s d a l  en k a L u t u i a .>

3. S o n d a g h e i l i g i n g  i s  p e r  slot van sake 'n
g e  w e  t e n  s a ange 1 een the i d . Gevolglitv gee keike
leiding aan hulle gemeentelede. Dit spreek vanself 
dat sodanige leiding nie eenvormig sal wees nie. 
Nogtans bepaal die kerke tot 'n groot mace die 
pedragskodes van gemeenskappe. i\.eiK.e speel in 
hierdie opsig 'n meer belangrike rol as wetgewing.

4. W e t g e w i n g  ten op si gt e van g e w e t e n s a a n g e l e e n t h e d e  is 
nie m o o n t l i k  nie, en al sou dit wees, is dit nie 
p r a k t i e s  u i t v o e r b a a r  nie. Ewe m o e i l i k  sou die wees 

w e t g e w i n g  te f o rmul ee r wat r e k e n i n g  hou met die
v e e l v u l d i g h e i d / ....

om w



veelvuldigheid van kerke, gebruike en gedragskodes, 
sonder om teen somige gelowe of kerke of 
gemeenskappe te diskrimineer.

Daar is kerkverband wat in beginsel gekant is teen 
enige wetgewing oor Sondagheiliging. Daar bestaan 
sterk vermoede dat die Rooms-Katolieke kerk nie die 
enigste kerk is wat teen wetgewing is nie.

Bestaande gebruike en tradisies mag nie oor die 
hoof gesien word nie. Daar word dus aanvaar dat 
Sondag as 'n dag behou word waarop daar in die 
algemeen nie gewerk sal word nie en die vryheid om 
die Sabbat te heilig nie belemmer sal word nie.

Daar bestaan 'n reeks wette wat direk verband hou 
met Sondagheiliging. Indien Proklamasie Nr 54 van 
1921 hersien word, behoort alle ander wetgewing wat 
Sondagheiliging raak, onder oenskou geneem te word. 
Wette wat geraak word, is die wat die volgende sake 
reguleer:

a) Arbeid;
b) Gelukspele, Dobbelary;
c) Rusverstoring;
d) Vermaak en Vermaaklikheidsbelasting;
e) Sensuur.

In plaas daarvan om 'n alles omvattende wet oor 
Sondagheiliging te maak, behoort daar aandag 
geskenk te word aan ander, meer indirekte 
moontlikhede.

B i o s k o o p v e r t o n i n g s  op So ndae kan b y v o o r b e e l d  
g e r e g u l e e r  word d eur midd el  van s e n s u u r w e t g e w i n g  en

vermaaklikheidsbelasting/....



vermaaklikheidsbelasting. So ook die gebruik van 
dobbelmasjiene (one-arm bandits).

9. Dit spreek vanself dat enige nuwe wetgewing
gevestigde gebruike ten opsigte van byvoorbeeld
beoefening van sport op Sondae in ag moet neem.
Rusverstoring as gevolg van sportbyeenkomste is
eerder 'n kwessie van onvoldoende stads- of
dorpsbeplanning as wat dit 'n beginselvraag kan 
wees.

10. Dit spreek verder vanself dat dienslewering aan 
die publiek soos onder andere ook deur middel van 
arbeidswetgewing bepaal, behoue moet bly en dat 
nuwe wetgewing dit nie behoort in te perk nie, 
maar eerder vergemaklik.

OPSOMMING:

Op grond van die beginsel van geloofsvryheid, die 
veelvuldigheid van kerke en die heterogene geaardheid 
van gemeenskappe mag wetgewing oor Sondagheiliging nie 
beperkend of diskriminerend wees nie. Aan die ander 
kant mag die beginsel van geloof svryheid van enkel 
persone en gemeentes ook nie deur enkel persone of 
gemeenskappe beperk of aangetas word nie. Kwaadwillige 
en openbare rusverstoring moet verhoed word. 
Terselfdertyd moet daarop gelet word dat 
Sondagheiliging 'n gewetensaangeleentheid is en dat die 
individu in sy privaat hoedanigheid ten opsigte hiervan 
vryheid van gedrag geniet.
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AANBEVELINGS:

- 300 -

1. Daar word aanvaar dat daar wel wetgewing ten 
opsigte van Sondagheiliging sal wees.

2. Daar word daarop gewys dat daar bo en behalwe 
Ordonansie 54 van 1921 'n reeks ander wette bestaan 
wat ook in oenskou geneem behoort te word.

3. Enige veranderings aan bestaande wetgewing behoort 
die beginsels in bostaande memorandum in ag te 
neem.

4. Die komitee is egter die mening toegedaan dat dit 
uiters moeilik indien nie onmoontlik sal wees om 
wetgewing te formuleer wat regverdig en aanvaarbaar 
sal wees vir die groot verskeidenheid van taal- en 
kultuur- en geloofsgemeenskappe dwarsoor die land.

GETEKEN H.E. STABY
Voorsitter: Ad-hoc komitee: Sondagwetgewing"
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AANHANGSEL C

SKRYWE DEUR DIE HOOFSEKRETARIS VAN DIE NPSWA, J .GREBE 
TEN OPSIGTE VAN JAARNOTULES VAN DIE PARTY

DIE NASIONALE PARTY VAN SUIDWES-AFRIKA

N.G. KERK-SENTRUM POSBUS 354 TELEFOON 2-6159 
WINDHOEK 9000
HOOFSEKRETARIS: Mnr. J. Grebe

28 Februarie 1985
HEIL DIE LESER
Jaarnotules van die Hoofsekretaris en kriptiese
aantekeninge daarop aangebring.
Ek wens hiermee te verklaar dat:
(a) Die Jaarnotules van die Nasionale Party van

Suidwes-Afrika se Hoofsekretaris deel vorm van 
genoemde Party se liaseers telsel en vorm dus 'n 
integrale deel van die Nasionale Party van
Suidwes-Afrika se amptelike dokumentasie en

(b) hierdie jaarnotules bevat ook kriptiese
aantekeninge oor beskrywingspunte wat tydens die 
Kongresse van die Nasionale Party van
Suidwes-Afrika deur die Hoofsekretaris gemaak is. 
Bogenoemde notas beskik slegs oor inligting of die 
betrokke beskrywingspunt goed- of afgekeur is en 
bevat nie fynere detail soos direkte aanhalings
uit die debatte, stemtellings, name van sprekers 
redes hoekom beskrywingspunte gewysig is 
ensovoorcs nie.

Die uwe

GETEKEN J. GREBE
HOOFSEKRETARIS
JG/ack
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AANHANGSEL D

SKRYWE DEUR DIE HOOFSEKRETARIS VAN DIE RP, F.A. BOTHA,
TEN OPSIGTE VAN JAARNOTULES VAN DIE PARTY

DIE REPUBLIKEINSE PARTY VAN S.W.A.

Posbus 23032
WINDHOEK
9000
28 Februarie 1985

Geagte meneer van Zijl
Na aanleiding van u navraag net die volgende:
Jaarnotules van die Hoofsekretaris :
a) Die notules bevat slegs kriptiese aantekeninge oor 

beskrywingspunte wat tydens die Kongresse gemaak 
word. Genoemde notas bevat slegs die volgende : 
Aanvaarding van 'n beskrywingspunt, die gewysigde 
beskrywingspunt (indien wel) of die afkeur van die 
punt.

b) Geen fynere detail soos direkte aanhalings uit die 
debatte of stemtellings of name van sprekers of 
redes hoekom beskrywingspunte gewysig word, word 
genotuleer nie.

Die uwe

GETEKEN F.A. BOTHA


