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PROCLAMA'I'IONS. 

t;lY HIS HONOUR GIJSBERT REITZ HOFMEYR, 
A COMPANION OF THE MOST DISTIN
GUISHED ORDER OF SAINT MICHAEL AND 
SAINT GEORGE, ADMINISTRATOR OF SOUTH
WEST AFRICA. 

No. 10 of 1922.] . 
WHEREAS it i:s expedient to amend Proclamation 

of the Admin~strator .of South-West Africa dated the 
11bird day of November, 1920, relating 'to the establish
ment of a Land Bank in South-West Africa, entitled 
1!he "La·nd Ban!k Proclamation 1920". 

NOW THEREFORE under and bv virtue of the 
powers 'in me vested I do hereby proclaim, declare 
and make known as follows:-

1. In 1!his Proclamation the expression "the prin
cipal Proclamation" means the "Land Bank Pro
clamation, 1920". 

2. Section f o u r of the principal Proclamation is 
hereby amended by the .insertion of the words 
"or by" between fh"e words "to" and "the" in 
line on. e thereof. 

'

3. Chapter two of the principal Proclamation is 
hereby repealed; provided that any act, deed or 
other thing lawfully done or performed by virtue 
of authority contained in that chapter shall be 
deemed to have 'been done or performed under 
this Pmclamation. 

4. (1) There shall be established tin South-West Africa 
a Bank under the name of "The Land and 
Agricultural Bank of South-West Africa" which 
shall be administered and managed as in this 
Pmclamation or any amendment thereof is 
provided. 

(2) T'he Bank shall be deemed to have been · esta
bliShed as from the f.irst day of April, 1922. 

PROKLAMA TIES. 

DOOR ZIJN EXCELLENTIE GIJSBERT REITZ HOF· 
MEYR, LID VAN DE MEESTONDERSCHEIDEN 
ORDE VAN SINT MICHAEL EN SINT GEORGE, 
ADMINISTR~ TEUR VAN ZUID-WEST AFRIKA. 

No. 10 van 1922.J 

NADEMAAL het wenselik is om de Proklamatie 
van de Administrateur van Zuid-West Afrika te wij
zigen, gedateerd de derde dag van November 1920, 
met betrekking tot de oprichting van een Landbank 
voor Zuid-W est Afrika, genoemd de "Landbank Pro
klamatie 1920" ; 

ZOO IS H ET, dat ik onder en krachtens de macht 
mij verleend, 'hierbij proklameer, verklaar en bekend 
ttiaak, als volgt:-

1. In deze Proldamatie betekent de uitdrukking "de 
ihoofdproklamatie" de "Landbank Prokl'amatie, 
1920". 

2. Artikel vi e r van de hoofdproklamatie wordt hier
bij gewijzigd door de invoeging van de woorden 
"of door" tussen de woorden "aan" en "de" in 
de e e r s t e en t w e e d e regels van het artikel. 

3. Hoofdstuk twee van de hoofdproklamatie wordt 
hierbij teruggetrokken; mits dat enige handeling, 
verrichrting of andere zaak wettig gedaan of uit
gevoerd krachrtens de macht door dat hoofdstuk 
verleend, geach:t wordt gedaan of uitgevoerd te 
zijn onder deze Proklamatie. 

4. (1) Er zal in Zuid-West Afrika onder de naam 
van "De Land en Landbouw Bank van Zuid
W est Afrika" een bank worden opgericht die 
beheerd en bestuurd wordt volgens de be
palingen van deze Proklamatie · of een wijzi
ging daarvan. 

(2) De Bank wordt geacht te zijn opgericht met 
ingang van de eerste dag van April 1922. · 

• 
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No. 11 of 1922.] 

WHEREAS it is desirable to make provision for 
the welfare and the control of natives in the Territo ry 
of Soufu-West Africa ; 

NOW THEREFORE under and by virtue of the 
powers in me vested I do hereby proclaim, declare 
and make known as follows:-

1. f o r t!he purposes of this Proclamation and the 
regulations framed thereunder the term "native" 
shall mean every male over fourteen yea rs of age 
one of whose parents is a member of some ab
original race or tribe of Africa. 

2. The magistrates of the several districts of this 
Territory shall be v.ested with the control and 
supervision of natives wifrJn their respective dis
tricts, subject to such directions and instructions 
as may from time to time be issued by the Ad
minis~rato r. 

3. Where necessary the Administrator may appoint 
a superintendent of natives who shall perform the 
duties aforementioned in such area as may be 
specially assigned to him, under the general di
rection of the magistrate of the district in which 
such area falls. 

4. (1) No person other than a European shall enter 
the Territory witho ut a permit from the Ad
ministrator, provided that such permit shall 
not be required in the case of a perso n enter
ing the Territory to take up employment al
rea dy offered o r in the course of employment 
as a farm or domestic servant, Government 
servant, mine servant, or in such other occu
pation as the Administrator may from time 
to time by no ti ce in the Gazette prescribe. 

(2) In issuing or authorising the issue of such 
permit the Administrator may attach thereto 
conditions as to its duration o r as to the 
particular places in which the holder may 
reside. 

(3) Any person who contravenes sub-section (1) 
· hereof or any condition of a permit issued 
under the preceding sub-section shall be guilty 
of an o ffence and liable on conviction to a 
fine not exceeding £ 10 or in default of pay
ment to imprisonment with or without hard 
labour fo r a period no t exceeding three months. 

(4) It shall be lawful for the Administrato r upon 
the conviction of any person for a contra
vention of the provisions of this section, to 
direct the Secretary for South-West Africa to 
issue an order to such person to leave the 
Territory · within such time after service of 
such order as may be stated therein. Any 
such person found within the Territory after 
th e expiry of such time shall be deemed to 
be an undesirable resident within the meaning 
o f the Undesirables Removal Proclamation 
1920 and shall be removed therefrom in ac
cordance with the provisions of the said Pro
clamatio n. 

5. No native shall save as is herein excepted 
trav_el within or leave the Territory unless he be 
in possession of a pass duly issued fo r that pur
pose by an authorised perso n. Any person contra
vening th e provisi.ons of this section shall be liable 
on conviction in the case of a first offence to a 
fine not exceeding one pound or in default of 
payment to imprisonment with or without hard 
labour for a period not exceeding fourteen days 
and in case of a second or subsequent offence to 
a fine no t exceediqg thre·e pounds or in default 
of payment to imprisonment with or without hard 
labour for a perio d not exceeding one month. 

No. 11 van 1922.) 
NADEMAAL bet \venselik is om voorziening te 

maken voor bet welzijn en de kontrole van naturellen 
in het Gebied van Zuid-West Afrika ; 

ZOO IS H ET, dat ik, onder en krachtens de macht 
en bevoegdheid mi j verleend, hierbij proklameer, ver
klaar en bekend maak als volgt :-

1. Voor de doeleinden van deze Proklamatie en van 
de regulaties onder dezelve opgetrokken, betekent 
de uitdrukking "nature!" ieder mannelike persoon 
van over de veertien jaar, een van wiens ouders 
een lid is van een oorspronkelik ras of oorspronke
like stam van Afrika. 

2 . . Aan de magistraten van de verschilleride distrik
ten van dit Gebied wordt de kontrole en het op
zi~ht van de naturellen in hun respektievelike dis
strikten toevertro uwd, onderworpen aan zodanige 
aanwijzingen en instrukties als van tijd tot tijd 
door de Administrateur mogen worden uitgegeven. 

3. Waar bet nodig g eachi wordt kan deAdministrateur 
een Superintendent van Naturellen benoemen die, 
onder de algemene aa·nwijzingen van de magistraat 
va n het distrikt binnen hetwelk bet betrokken ge
hied gelegen is, de voornoemde plichten moet ver
vullen in zoCianig hem speci aal aangewezen gebied. 

. 4. (1) Geen persoon, niet een Europeaan zijnde, mag 
het Gebied in komen zonder een permit van 
de Administrateur, mits dat zodanige permit 
niet nodig is ingeval van een persoon die bet 
Gebied inkomt om dienst te nemen, of zijnde 
in dienst op een plaats of als huisbediende, 
bediende van de regering, mijnbediende, of 
in zodanige andere betrekking als de Ad
minist rateur van tijd tot tijd door kennisgeving 
in de Offkiele Koerant mo cht voorschrijven. 

(2) De Admini,strateur kan bij h~t uitreiken of 
machtigen van .de uHreiking van een per'mit 
voorwaarden voorschrijven met betrekking op 
de duur of op de biezondere plaats waar de 
houder van het permit moet wonen. 

(3) Een ieder die in tegenstrijd handelt met sub
artikel (1) van di't artikel, of de voorwaarden 
van het onder voorafgaand sub-arfikel uitge
reiM permi•t, is schuldig aan een overtreding 
en is bi1j schuldigbevinding onderhevig aan 
een boete £ 10 niet te boven gaande of in
geval van wanbetaling aan gevangeni.sstraf, 
met of zonde-r harde arbeid, een tijdperk van 
drie maanden niret te hoven gaande. 

(4) Het zal wettig ZJijn voor de Administrateur, 
ingeval van de schuldigbevinding van een per
soon wegens overtreding van de voorZJieningen 
van dit artiikel om de Sekretaris voor Zuid
W est Afrika te gelasten een bevel uit te reken 
aan zodanige persoon om het Gebied te ver
laten binnen de tijd in bet bevel aangegeven. 
Een zodanige persoo n, die na afloop van deze 
tijd bi:nnen het Gebied gevonden wordt, wordt 
geacht te zijn een ongewenste bewoner binnen 
de bet~kenis van de yerwijdering van Onge
wensten Proklamatie 1920 en zal uit bet Oe
bied verwijderd worden overeenkomstig de 
voorzienjngen van vermelde Proklamatie. 

5. Geen nature) mag dit Gebied inkomen of het ver
laten of er in reizen, behalve waar bet in deze bij 
uitzondering toegelaten wordt, tenzij hij in bezit 
is van een pas b ehoorlik uitgereikt ~oor dat doe! 
door een bevoegde persoon. Een ieder die in 
strijd met de voorzieningen van dit artikel handelt 
is bij schuldigbevinding onderhevig aan een boete 
van een pond ·ingeval van een eersie overtreding 
of bij wanbetaling aan ,gevangenisstraf met of zon
der harde arbeid .voor een tijdperk veertien dagen 
niet te boven gaande, en ingeval van een tweede 
of volgende overtreding aan een boete van niet 
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6. No native com mg within the fo llowing list of 
exemptions shall be required to take out a pass 
to leave o r travel within this Territo ~y :-

(a) A native policeman or messenger while o n 
the service of the Governm ent provided that 
he is in possession o f a certificate of employ
ment sjgned by the head o f the department 
to which he belongs; 

(b) any n.atjve to w hom a certi ficate of exemp· 
tion has been granted by the Adminis trato r 
und er the hand of the Secretary for South 
West Africa; 

(c) any nati\·e miss io na ry o r teacher ; 

(d) any native in th e emp loy of a European 
master w h·ile acco mpanying such master. · 

7. Any perso n who \\' ithout au tho rity i sue to a 
native any certifica te o r pass as is provided fo r 
in this Proclamation o r any reg ula tions framed 
thereunder shall be guilty of an offence and shall 
be liabl e o n conviction to a fine not exceeding 
five po unds or in default o f payment to imprison
ment with o r without hard labo ur fo r a period 
no t exceeding one month . 

8. Any person who ma licio us ly depri ves a nati ve 
of a certificate or pass o r malicio us ly withho lds 
it from him o r malicio usly destroys or alters it 
o r who fo rges o r fal sifies it o r knowingly utter 
it when fo rged or falsified, o r who witho ut autho
rity grants a pass to a native to travel who is 
no t in his employ sha ll be guilty of an offence 
and shall be liable upon convictio n to a fine not 
exceeding twenty pounds or in default of pay
ment to imprisonment with o r without hard 
labour for a perio d not exceedif!g three mo nths. 

9. Any person who transfers to any o th er person 
any certificate o r .pas•s issued under the provisio ns 
of this Pro clamation o r any regula tion issu ed there
under o r w'ho makes unlawful use of any such 
certifica te o r pass shall be guilty of an o ffence 
and shall be liable to the penalty pres cribed in 
Section s e \' en. 

10. Every native found beyo nd th e confin e of th e 
locati on reserve, farm or ce w hereon he resides 
or where he is emplo yed sh all be bound upo·n 
the demand of any ·police official , duly autho ri sed 
municipal official o r native constable o r any land 
owner or lessee to pro duce his pass o r his certificate 
of exemptio n, and any native having no pass o r 
certificate or neglecting o r refusing to produce th e 
same w'hen so · called upon shall be guilty o f an 
offence and may be fo rthwith arrested by such 
police official, municipal offi cial, native constable, 
land owner o r lessee 'vvithout a warrant and shall 
be liable on co nvictio n to the penalties provided 
in Section fiv e. 

11. (1) Am· na ti,·e who des ires to travel within this 
Te~ritory may do so upo n a pass issued by 
th e European owner or lessee o·f the farm 
or priva te p roperty o n which he resides, o r 
by his Euro pean emplo.ver o r by a mag istrate, 
a superint endent of natives, a n offi cer o r 
constabl e in charge of a· police post o r any 
person appo inted fo r the purpose by th e Ad
ministrator. Such pass shall bea r th e da te 
when and shall state the purrose a nd dura tion 
for whi ch issued. 

A pass to leave the Territo ry shall o rily 
be issu ed by a magis tra te . 

o pass to travel shall be issued to any 
nati,·e apparently suff~ring fro m infecti.ou 
disease save for the purpose of p roceedin g 
io secure medical advice o r attentio n. 

meer ' dan drie pond o f bij wanbetaling aan ge
vang enisstraf met of zonder harde arbeid voo r een 
ti jdperk een maand niet te boven gaande. 

6. Oeen nature! die ond er de volgende lijst va n uit
zonderingen valt, heeft een pas u it te nemen om 
dit Oebied in te ko men, o f het te verlaten of te 
bereizen. 
(a) Een naturelle po li tie ko ns tabel o f ode, ter

wijl hij in dienst va n de Regering is, mits 
dat hij in bezit is van een certifikaat dat hij 
in zodal1'ige dien t is, ge tekend doo r het hoofd 
va n het departement waa raa n hij behoo rt. 

(b) Ee n nature! aan die een certifikaat va n vrij
sie llin g uitgereik t werd doo r de Administra
teur, onder de hand tekening van de Sekretaris 
vob r Zuid-West Afrika. 

(c ). Een na turelie zende ling of o nderwijzer. 
(d) Een nature! in dienst van een blank e werk

eve r terwi jl hij zoda nige baas ve rgezelt. 

7. Een ieder die zonde r bevoegdh eid aa n een natu rel 
ee n certi f.ikaa t of r as uitreikt, zoa ls voo rzien is in 
deze Proklamati e of de regulaties hi ero nder o p
ge trokken, is schuldig aa n een misdaa d en is bij 
schuldig bevi nding onderhevig aa n een boete vijf 
po nd niet te boven gaande of ingeva l van wan
be taling aa n ge\'a ngeniss traf met of zonder harde 
arbeid voo r een tijdperk van niet meer dan een 
maand. 

8. Een ieder di e kwaadwil lig een natu re! zijn certi
fikaat of pas \v eg neemt of het van hem onthoudt 
of di e het kwaadw illig vernielt o f verandert, of 
het verva lst, of di e he t wetend uitg eeft na het 
ve rvalst is; of di e zonder bevoegdh eid een rei spas 
ui treikt aa n een nature! die niet in zijn dienst is, 
is schuldig aan een o\·ertreding en is bij schuldig
bevinding onderh evig aan een boete van niet meer 
dan tw intig pond, o f bij wanbetaHng aan gevange
nisstraf met of zonder harde arb eid voo r ein tijd
perk va n niet meer da n drie maand en . 

9. Een icder die aa n ecn and er een certifikaat of 
pas uitgerei kt ove reenkoms tig de voorzi eningen va n · 
deze Proklamati e, o f van regul ati e, hi eroo der op
g etrokken, overdraagt, o f di e o n wet lig gebruik 
ma akt van zodan.i g certifi kaat of pas, is schuldig 
aa n een overtreding en is onde rhevig aan de straf 

. voo rgeschrf\ en in a rt:ikel z ev en . 
10. lied cre naturel die buiten de grenzen van een loka

tie, reserve, plaats of plek g evonden wo rdt, \Vaar 
hij woonaahtig o f in dienst i , moe t o p verlangen 
va n ee n politiebeambte, een daa rtoe bevoegde 
muni cipale ambten aa r of naturelle konstabel, of 

· een g rondeigena ar o f huurder, zijn pas of certifi
kaat va P vrijstelling tonen, en iedere na ture) die 
gee n pas of certifikaat \·a n vrlj stelling heeft , o f 
di e het verzuimt of die weig ert dezelve te to nen, 
na het alzo verlangd werd, is schuldig aan een 
overtredin g· en kan dad elik doo r zodanige politie
beambte, municipale ambtenaar, naturelle konsta
bt-1, grondeigen aar o f huurder, zonder be \·el to t 
a rrest, in hechte ni~ wo rden g en(Jmen, en is bij 
schuldigbevinding onderhevig aa n de s traffen in 
artikel v i j f . beschreven. 

1 L ( I) Een naturel die binn en dit O ebied wenst te 
reizen kan zulks do en als hij in bezit i van 
een pas uitge reikt doo r een blanke eigenaa r 
of huu rder van een plaats of van een privaat
eigendorr. hetwelk hij bewoont, of uitgereikt 
doo t zijn bl an.ke werkgever o f door een ma: 
gistraa t of superintendent van naturellen, een 
officier o f ko nsta bel die h et bevel voe rt over 
eci t poliiiepos t, of doo r een Jlersoon voo r da t 
doel door de Administrateur aangesteld . Op 
zodanige· pas moet het datum va n de uitreiking 
aangeioond wo rden alsoo k voor welk doe! en 
t ijdperk de pas uitge reikt \\'e rd. 
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(2) In case a native shall by reason of his residing 
on a farm unoccupied by any European own·er 
or lessee or for other sufficient cause be un
able to obtain a pass as required in this 
section he shall be at liberty to proceed to 
1he nearest authorised perso n for the purpose 
of obtaining such pass without rendering him
self liable to any penalty under this Pro
clamation . 

(3) Any employer of a native who shall neglect
to provide such native when travelling on the 
service of his employer with the pass required 
by this Proclamation shall be guilty of an 
offence and shall be liable on ·conviction to 
the penalty prescribed in Section s eve n 
hereof. 

12. (1) An au thorised person shall have the discretion 
to refuse to issue a pass to any native to enter 
or depart from the Territory or travel therein 
flQ r any reaso n appearing to him to be suffi
ci ent. 

(2) If any such authorised person shall refuse to 
issue a pass he shall report such refusal to 
the magistrate of the district \\·ho shall direct 
such person to issue the pass or not as he 
shall deem fit. 

(3) The Administrator shall have full authority 
or discretion in any case to order tl,at a pass 
shall be issued or refused to any native ·not
withstanding any prohibition or other pro
vision contained in this Proclamation. 

13. Any person who shall, at any tim e, w ithout the 
permission of the magistrate of the district, a llow 
01 permit aqy native not ,in h~s employ or not 
a member of the family of a native in his employ 
to reside on his property, or on any property over 
which he exercises control, situate beyond the 
limits of a municipality, o r who shall without 
the permission of the 1hagistrate of the district 
employ more than ten native families on a farm 
shall be guilty of an offence and shall be liable 
on conviction to a fine not exceeding ten pounds 
or in default of payment to imprisonment wi,th 
or without hard labour for any period not exceed
ing one month. 

14. Any magistrate, medical officer, superintendent of 
natives or commissioned or non-commissioned of
ficer of police may enter upon any premises in 
order to ascertain the number of natives there 
residing and may inspect the premises occupied 
by such natives. 

15. Every employer of natives shall be responsible 
for the cleanliness, sanitary condition and order 
of the huts or other ·buildings of the natives resi
dent on his property. 

16. The Administrator may 'vvhenever he deems it 
desirable set aside areas as native reserves for the 
sole use and occupation of natives generally or 
of any race or tribe of natives in particular and 

· the 'inhabitants thereof shall be subject to such 
restrictions and to such regulations as he may 
prescribe. 

17. The people o r tribe of a native chief shall not 
be held responsible for the presonal obligations 
of suoh chief.. No native chief may enter into 
any obligations whatever by which erither his people 
or tribe or the ground occupied by or under the 
control of the tribe shall be bound in any way 

Een pas voor het verlaten van het Oebied· · 
mag aileen door een magistraat uitgegeven 
worden. 

Oeen reispas wordi aan een nature! uit
gegeveJ die klaarblijkelik lijdende is aan een 
besmettelike ziekte, behalve voor het doe! om 
medies·e raad in te halen of zich onder mediese 
be'handeling te begeven. 

(2) Ingeval een nature! om reden dat hij op een 
plaats woont, die door ~een blanke eigenaar 
of huurder bewoont is, , of om andere vol
doende reden niet in staat is een pas te ver
krijgen zoals voorgeschreYen door dit artikel, 
mag hij zioh na ar de naas.f bijzijnde bevoegde 
pe·rsoon begeven voor l1et doe! om een zo
danige pas te verkrijgen, zonder zich aan een 
doo r deze Proklamatie bepaalde straf bloat 
te stellen. 

(3) Een werkge,· er van een natu re! . die bet ver
zuimt aan een in zijn dienst reizende nature) 
een pas te geven., zoals het door deze Prokla
rnat ie verlangt wordt, is schuldig aan een over
tredi ng en is bij schu ldigbevincling onderhevig 
aan de straf Yas tges teld door artikel z even 
hiervan. 

12. (1) H et is a an het oo rdeel van een bevoegd per
soo n overgelaten om aan een nature} de uit
reiking van een pas te weigeren, om het Oe
bied in te komen of te verlaten, om redenen 
di e hem blijken gegrond te zijn. 

(2) ln geva! zodanige bevoegde persoon de uit
reiking van een pas weigert, moet hij daar
va n kennis geven aan de magistraat, die na 
_goeddunken, de uitreikin_g of anders van de 
pas moet gelasten. 

(3) Het is in elk geval aan de macht of het goed
dunken van de Administrateur overgelaten te 
bevelen dat een pas aan een nature} uitgereikt 
of geweigert ,,·o rdt, niettegenstaande enig ver
bod of enige andere voorziening van deze 
Pr<Ok!amatie. -

13. Een ieder die ten enige tijde, zonder verlof van 
de magistraat van het distrikt, aan een naturel 
die niet in zijn dienst is, of die niet lid is van 
het gezin van een nature] in zijn dienst, verlof 
geeft of hen to elaat op iijn eigendom te wonen 
of op een eigendom waarover hij kontrole uit
oefent, en hetwelk buiten de grenzen van een.· 
muni cipaliteit is gelegen, of die zonder de 
toes~temming van de magistraat van het distrikt 
meer dan tien naturelle gezinnen op z~jn plaats in 
dienst hedt, is aan een overtreding schuldig en 
bij schuldigbevinding is onderhevig aan een boete 
tien pond niet te hoven gaande, of ingeval van 
wanbetaling aan gevangenisstraf met of zonder 
harde arbeid voor een tijdperk een maand niet 
te hoven gaande. 

14. Iedere magi.straat, mediese ambtenaar, superinten
dent van Naturellen, officier of onder-officier van 
de politie mag enig per-ceel betreden om het 
getal van de daar wonende naturellen vast te stet
len en mag de door de naturellen bewoonde ge
bouwen inspekteren. 

15. ledere baas van naturellen is verantwoordelik voor 
de zindelikheid, de sanitaire toestand en de goede 
orde van de hutten of andere gebouwen van de 
naturellen die op zijn eigendom wonen. 

16. Wanneer hij het wenselik acht kan de Administra
teur gebieden afzonderen als naturellereserven voor 
het uitsluitend gebruik en de uitsluitende bewoning 
van nature!len in het algemeen, of van een stam 
van n.aturellen in . het biezonder, en de bewoners 
daarvan zullen onderworpen zijn aan zodanige be
perkingen en regulaties als hij moge opleggen. 
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whatsoever except the same shall have received 
the approval and sanction of the Administrator. 

18. The provisions of Sectio ns o ne to fifteen (both 
inclusive) shall not apply in Ovamboland or the 
Okavango area no r in such areas outside the police 
zone as the Administrator may direct. 

19. No perso n oth e r than an officia l appointed by 
the Administrator shall recruit labourers in Ovambo
land or the Okavango area for any purpose what
ever. A contravention hereof shall render the of
fender liable upon conviction to a fine not exceed
ing one hundred pounds or in default o.f payment 
to imprisonment wfth or without hard labour for 
a period no t exceeding one year. 

20. for the purposes of this Proclamatio n regulations 
approved by the Administrato r .may from time 
to time be made as to all or any of the following 
matters:-

(a) the establishment, management and control 
oi native lo cations in urban areas w here no 
municipalities exist ; 

(b) the establishment, man agemen t and control 
of native reserves in rural areas ; 

(c) the issue to and carrying of passes by natives ; 

(d) generally for the realisatio n of the o bjects 
of this Proclamation; 

(e) for the provision of specific penalties fo r 
breach of any such regulatio n. 

21. . Nothing in th is hoc!amation contained shall be 
deemed ·to affect in any way the provisions of the 
Enactm enrt No. 105 of the 30th da r of Octobe·r 
1908 by the Governo r of South-West .Africa re
garding the ~iving of credit to natives nor shall 
it affect the pwvisions of Proclamation No. 3 
dated the 5th March 1917, regarding the control 
and treatment of natives employed o n mines and 
works in the Territory, in so far as such last 
mentioned Pro clamation has been applied to any 
mine or work in the Territory. 

.22. Any existin g provisio n of law contrary o r repug
nant to the provisions of this Pro clamation shall 
be and is hereby repealed. 

23. This Proclamation may be cited for all purposes 
as the "Native Administration Pro clamation 1922". 

GOD SAVE THE KING. 

Given under my hand and seal at Swakopmund 
this 15th day of February, 1922. 

No. 12 of 1922.] 

GIJS. R. HOFMEYR, 

Administrato r. 

UNDER a nd by virtue of th e powers in me vested 
by Sub-section (h) of section two of the Magistrates' 
Courts Act 1917 of the Union Pa rliament as applied 
to the Territo ry of South-West Afri.ca bY the Ad
ministration of justice Proclamatio n, 1919, (do hereby 
proclaim declare and make kno wn that the Schedule 
to Proclamatio n o f the Administrator of the Protec
torate of South-West Africa, No . 18 o f 1920, s hall be 
and is hereby amended b v the de letion of the •..vords 

17. Het ·volk of de stam van een naturelleopperhoofd 
mag niet aansprakelik . gehouden worden voor de 
persoonlike verplichtin.gen van zodanig opperhoofd. 
Geen naturelle-opperhoofd mag verplichtingen aan
gaan \vaa rdoor zijn volk o f stam aansprakelik ge
houden, o f de gra nd, door hen bewoond of ge
kontroleerd , verbonden kan wo rden, tenzij hij de 
toestemmin.g-en goedkeuring van de Administrateur 
verkregen heeft. 

18. De v'Oorzien ingen va n a rtikels e e n tot vi j f tie n 
(beiden ingesloten) hebben geen toepassing op 
Ovamboland o f het Okavango Gebie.d, en ook niet 
op zodanige gebieden buiten de politiestreek die 
doo r de. Administrateur mochten worden aange
wezen. 

19. O een persoo n beha lve een door de Administrateur 
aa ngestelde ambtenaar mag voo r welk doe! ook 
werklieden in Ova mboland o f in het Okavango 
G ebied aanwerven. Een overtreding van deze be
pali ng stelt de overtred ende persoon bij schuldig
bevinding 'bloa t aa n een geldstraf een ho nderd 
po nd niet te boven gaa nd e, o f ingeva l va n w anbe
taling aan geva nge niss traf met of z;o nder harde 
a rbeid voo r een tijdperk een jaar niet te boven 
gaande. 

20. Voo r de doel einden \·an d eze P ro klam atie, kunnen 
doo r de Administrateur goedgekeurd e regulaties 
va n tijd to t tijd gemaakt worden, bet rekking heb
bende op de vo lgend e zaken: 
(a) de opri ohrtin,g, het bestuur en de ko ntro le van 

· naturelle-lokaties in s tedeiike gebieden, waar 
geen municipaliteiten bestaan ; 

(b) de oprichting, het bestuur en de ko ntro le van 
nature ll e-reserves in buitengebieden ; 

(c) het uitre iken aan1 en dragen van passen door, 
natu rellen ; 

(d) in het algemeen voo r de uitvoering van de 
doelen van deze Pro klamatie; 

(e ) voor het vasts tell en van biezondere s traHen 
ingeval va n overtreding van zodanige regu-
laties. · 

21. iets in d eze Proklamati e zal beschouwd worden 
als op enige wijze -en,lge invioed te hebben ~p 
de voo rzieningen van Ordonnantie No. 105, ge
dateerd de 30ste dag van Oktober 1908, van de 
Goeverneur van Zuid-West Afrika, met betrek
king op het geven vah krediet aan naturellen en 
niets zal invloed hebben op de voorzieningen van 
Proklamatie No. 3, gedateerd de 5de Maart 1917, 
met betrekking op de kontrole en de behandeling 
van n.aturellen di e in dienst zijn op mijnen en 
industr iele ondern emingen in het Pro tekto raa t, voor 
z~verre Jaatstgen o em de P roklam ati e op een mijn 
of indu strie le o nd ern em ing in het P ro tektoraat is 
toegepast wo rden . 

22. .Ieder bestaande \·o o rzieni ng van een wet , in tegen
strijd of ni et in overeenstemming met de voor
zieningen va n deze Proklamatie wordt en is hier
bij teruggetrokken . 

23. Deze Proklam a ti e mag \·oo r aile doeleinden aan
gehaald worden a ls de 'Naturelle Adminis tratie 
Proklamatie 1922'. 

GOD BEHOED E DE KONING. 
Gegeve n onder mijn hand en z~gel te Swakop

mund op deze 15de dag \·an Februari, 1922. 

No. 12 va n 1922.J 

GIJS. R: HOFMEYR, 
Administrateur. 

O ND ER en krachten de ma cht mij verl eend door 
sub-a rtikel (h) va n a rtike l t vee \·a n de W et op Ma
gistraats'hoven 191 7 van het Unie Parlement, zo als toe
gepast op het Gebied van Zuid-West Afrika door de 
Rech'tsbedeelirig P roklam a tie 1919, proklameer, verklaar 
en maa k ik hierbij bekend d at de Bijlage tot de Pro~ 


