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Die meeste van ons 
weet, sonder die advies 
van Staatsmanne, Filo- 
sowe of Prediiante 
watter rol die woonhuis 
en famielielewe speel in 
die vorming en stab& 
teit van 'n land en volk. 
Die tuiste is die fontein 
van alle deug, en die 
famielielewe is die 
hoeksteeb waarop 'n 
gesonde en blywende 
staat gebou word. Ons 
kan daarvan verseker 

DIE PRAKTIESE 
WAARDE. 

Daar is egter nie net 
'n sentimentek waarde 
aan verbande nie, maar 
ook die praktiese kant 
het sy wordde. Huis- 
huur-geld is verhre 
geld. Mens help afbe- 
taal, maar dis ander- 
mans goed. Vir en@ 
verbeteriog wat gedam 
word, moet betaal 
word, tot die vaprdeel 
vad die huisbaas, w*: 



HOE OM T E  BEGIN. 

Die bou van 'n huis kan een van die aangenaamste 
dinge in die Lewe wees, maar dikwels is dit 'n ware be- 
soeking. Dit hang alles af van die humeur van die 
eienaar en die bekwaamheid van die argitek en kon- 
trakteur wat belas is met die uitvoer van die werk. 

Om die beste resultaat te verkry is dit wenslik, dat 
die eienaar 'n sekere mate van kennis het omtrent bon- 
werk; nie soseer omtrent die tegniese dinge soos tim- 
mer- of messelwerk nie, maar omtrent die verhouding 
tussen die eienaar en die mense wat hy employeer. 

Vir myself is dit altyd 'n wonder hoe dat mense, wat 
oor groot somme geld beskik, so min weet hoe om dit 
beste in bouwerk te bel8. Tog, die meeste mense bou 
maar net eenmaal, algar maak dieselfde foute en dan 
beweer hulle dat hulle nooit sulke foute weer sou maak 
nie, maar dan ,,is die kalf verdronke . . . I" Die bou 
van 'n huis is so moeilik, omdat dit nie vantevore ge- 
sien kan word nie, en die meeste mense die planne nie 
goed genoeg verstaan nie om te kan beoordeel hoe dit 
sal lyk as dit klaar is. 

Tog is bou 'n groot plesier. Dis op 'n klein skaal 
'n skeppingswerk, en dit behoort 'n skewing te wees 
van lets wat nie alleen nuttig is nie, maar ook skoon. 
As dit 'n woonhuis is, behoort dit iets meer intiem te 

wess as  alleen 'n lewenslose beskerming teen weer en 
d ~ n d ,  daar moet persoonlikheid en indiwidualiteit , in 
wees, iets wat tot blywende vreugde en trots van die 
aienaar sal strek. 

DIE KEUSE VAN 'N BOUTERREIN. 

Die eerste stap in verband met die bou van 'n huis 
is om ' Q  gesk&te plek te kies. SeIfs die beste huis op 
'n verkeerde stuk grond, of verkeerd ge&aas, kan 
nooit 'n lekker woning word nie. 

Dit is maklik genoeg om te s&, die beste ligging vir 
'n huis is halfpad teen 'n heuwel op met 'n Noorder 
uitsig. Dit is waar, maar daar is ander dinge ook om 
.te bedik.  As b.v. dit moeilik is om by te kdm, of 
slegte bodem het of geen water, kan dit die slegste 
plek wees. 

Een van die eerste dinge om op te let icof daar goeie 
% u r ~  is, mense van dieselfde stand as  die eienaar; dan 
moet gesien word of dit maklik bereikbaar is, in die 
nabyheid van trems en skole; bereik van water, elek- 
-triese lig, riool-sisteem, goeie straCe, koste van grond, 
ens., moet ook M i n k  word. In verband met die koste 
m e t  dit nooit vergeet word nie dat die grootte maar 
min te doen het met die waarde, en in die vergelykiag 
van erwe in die verskiltende lok9teite moet alle faktore 
oorweeg word, b.v. die een stuk grond is baie duurder 
e m  op te bon as die ander; verdqr moet oorweeg word 
af die hele buurt van so 'n gehilte is, dat eiendom sy 
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waarde sal hou of verloor, deur die feit dat die buurt 
agteruit gaan. 

Oor die algemeen moet 'n bouterrein aan die vod 
gende vereistes voldoen. Die grond moet groot genoeg 
wees vir sy -doel, dit mwt  goed gedraineer wees om 
klammigheid te vermy, en daar moet 'n Noorder uitsig 
wees, waar die winterson en somerkoelte geniet kan 
word, 'n goeie buun, naby kerk en skole, gemaklike 
vervoer en munisipale dienste. 

DIE FINANSIEER VAN 'N HUIS. 

Nadat die grond uitgesoek is kom daar gewwnlik 
die kwessie van die geld vir die bou. Moenie somar 
begin bou, sonder om die koste te bereken nie. Party- 
keer gaan dit goed, maar in die meeste gevaUe loop dit 
op die grootste mislukkinge uit. Sorg eers om ten- 
minste 113 van die bousom in hande te h&, voor 'n be- 
gin met die bou gemaak word, en wees verder baie ver- 
sigtig dat die grond getransporteer is. Dit is belang- 
rik. Party mense bou op grond wat hulle op maande 
likse afbetaling gekoop het en as  daar dan iets verkeerd 
gaan met die afbetalings, verloor hulle die grond en 
die huis ook. Sorg dus dat die grond klaar afbetaal is 
en neem dan, as dit nodig is, 'n verband op om die huis 
mee te bou. Daar is verskillende bouvereniginge wat 
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geld vir bnudgeindes teen billike terme uitleen, en dit 
is die goedkoopste manier om huiseienaar te word. Dk- 
selfde geld wat andas vir huur sou uitgegee word, kan, 
as maandelikse afbetaling van die verband gebdk 
word. . . 

,, DIE ' ARGITEK. 

Die volgende stap is om 'n argitek uit te  soek. Hierin 
betaal-dit ook om versigtig te wees. Die dienste van 
'n bekwame man is baie meer w&d a s  wat dit kos, ter- 
wyl die dienste van 'n onbekwame nutteloos is en albei 
moet, onder die Wet, dieselfde fooie vra. 

Die argitek maak al die tekeninge wat nodig is vir 
die bou van die huis. Hy rmaak eers skets-planne, vir 
bespreking, wat later na goedkeuring verander & uit- 
gewerk word. Daar is nodig'vloerplanne, gewels, deur- 
see3 en grootskaal tekenide van konstruksie en orna- 
mente. 

Verder is daar 'n spesifikasie nodig, wat 'n noukeu- 
rik. Party mense bnu op  grond wat hulle op  maand- 
moet word en die h e r  van konstruksie. 

Die hoeveelheid werk wat 'n argitek moet doen word 
selde deur 'n kliiint besef. Niemand, behalwe die argi; 
tek self weet hoeveel dae van werk en inspanning dit 
vat om een van die geillustreerde planne te  produseer. 
Dit is nie net die uitteken nie, dit gaan gou genoeg, 
maar wat die wwk gee is die dink en sorg wat nodig 
is om die grootste hoeveelheid nuttigeauimte te  ver- 
skaf teen die geringste koste van materiale en konstruk- 
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sie, om die geheel die mooiste uitsien te gee. Een ding van die ven6ilasie af, nie van die hoogte van die mure 

kan ek s&, die man wat gereed is om baie goedknop te nie. 

werk betekeo niks. Sy raad is meer skade as hulp. Die DIE NOODSAAKLIKHEID VAN 'N ARGITEK. 

minimum fooi wat deur die Assosiasies van Argitekte 
vasgestel is, is 5 persent op die boukoste.. Vir kleinere 
werke blyk dit onvoldoende te wees. Die fooi sluit in 
'n sekere mate van toesig oor die bouery. 

DIE ILLUSTRASIE. 

Die ontwerp wat by hierdie artiekel geillustreer is, is 
nie juis vir edge  bepaalde plek gemaak nie, maar is 
tiepies van huise wat spesiaal vir Suid-Afrika uitgewerk 
is en wat pas by ons lewenswyse en klimaat. Om die 
bes moontlike huis te verkry moet dit natuurlik spesiaal 
vir die famielie en bepaalde plek ontwerp word, en 'n 
argitek moet goed weet watter soort mense sy Miente 
is en hoe hulle lewe, vdor hy die huis kan uitdink wat 
hulle die beste sal pas. 

WAT 'N ARGITEK DOEN. 

Dit sal nuttig wees as iedereen wat dink om 'n huis 
te laat bou 'n idee het van wat 'n argitek doen, voordat 
hy tot besigheid oorgaan. In kart is sy pligte, om uit 
te vind wat sy kliente nodig het, dit dan in sketse uit 
te werk en 'n beraming van koste te maak, sodat daar 
dan finaal ooreengekom kan word omtrent die g m t t e ,  
uitsig en koste van die voorgestelde woonhuis. Dit is 
nie altyd 'n maklike ding nie, en vereis geduld en ver- 
draagsaamheid van alhei kante. Daar moet nooit ver- 
g e t  word nie, dat 'n argitek 'd'gewone mens is en nie 
'n towenaar nie. Hy kan nie 'n groot huis laat bou 
vir dieselfde geld as 'n klein huisie nie. Ook kan hy 
nooit met absolute sekerheid s& wat 'n huis sal kos nie. 
Niemand kan dit doen nie. Hy m e t  we1 wat dit be- 
hood te kos, maar tenders is vreeslik uiteenlopend, en 
dan, onthou altyd dat 'n argitek die huis ontwmp, nie 
bow nie, dit doen die aannemer. ' Die argitek se plig is 
om u gedagte en benodighede die beste, mees praktiese 
en skoonste' vorm te gee, teen die billikste prys. 

HOE OM TE BOU. 

Dit sal baie help as u weet hoe groot die kamers is 
wat u wil h&, nie net in vergelyljwg met die v~n_Mevr. 
So-en-so hare nie, maar & r o e # e i p s ~ v o e t  e y -  
veel duim. As beswder baie van 'n seker kamer 
hou, meet dit dan af en skryf dit op. Die argitek sal 
u kan vertel of 'n huis van die grootte kan verkry 
word vir die hoeveelheid geld wat beskiibaar is of nie. 
Die meeste mense s&: ,,Ons wil 'n huis h& met 'n groot 
woonkamer." Ja, maar dit help niks nie, dit hang 
daaman af wat u idee van 'n groot kamer is. Dit mag 
wees dertien by agtien, of dertig by tagtig. Vir my- 
self sou twintig by dertig 'n groot woonkamer wees, 
maar myne is gladnie so groot nie, & kan dit nie be- 

kostig nie. 

Laat ons aanneem dat u geen argitek het nie. As 
u na 'n boukontrakteur gaan en s& dat u 'n huis wil hA 
soos van dieefdie, dan is dit hyna seker dat u teleur- 
gestel sal word met u nuwe huis, want, alhoewel u wil 
bou net 500s die een of ander sal daar tog kleinnig- 
hede wees wat u sal wil laat verander, en die klcin ver- 
anderinge sal plekke affekteer waar u nnoit om gedink 
het nie. En u betaal vir die planne al dink u ook om 
diz fooie van 'n argitek te spaar. Geen bouer kan 
sonder 'n plan bou nie, daardie plan kbs geld en u be- 
taal daarvoor, indirek miskien, maar u betaal tog. U 
sal ook nog betaal deur verlies aan ruimte en gerief, 
iets waar u argitek 'n spesiale studie van maak om 
te vermy. As u die huis direk aan 'n bouer gee, sal u 
waarskynlik meer mwt betaal as  wanneer u 'n argitek 
kry om tenders te vra van verskillende bouers wat 
teenmekaar bied. 

U moet dus 'n plan van 'n argitek laat maak, hy 
sal tenders vra, en as alles gelyk is, neem u die laagste 
tender aan. Dit is nie moeilik om 'n goeie kontrak- 
teur te kry nie. Die meejte bekende kontrakteurs i s  
eerlik en bekwaam. As u die werk gee aan 'n man 
waar u nie seker van is nie, en as u elke emmer kalk 
moet nagaan, dan is daar min dinge wat onplesieriger 
is a s  bou. 

DIE KONTRAKTEUR. 

As u 'n kontrak teken, :ergeet dan ncuit dat die ding 
twee kante het nit.. Die kontraxteur onderneem om 
'n sekere huis binne 'n sekere tyd en vir 'n vasgestelde 
som te bou, en van u kant onderneem u om sekere 
somme op gestipuleerde tye te *betad. Verder moet u 
onthou dat die kontrakteur enige veranderinge waar 
u later op besluit nie somar kosteloos kan uitvoer nie, 
Klein veranderinge kos geld en vorm ekstras, iets wat 
verbasend gou oploop. 

Gee nooit instrukges aan werkmense nie. Praat. 
met die kontrakteur self, a s  daar iets is wat nie na u 
sin is nie. U kan na u huis kom kyk net soveel sow 
u wil, en u kontrakteur maak vnorsiening vir enkelde 
veranderinge, maar as  u been en weer loop en hier en 
daar instruksies gee, order u sonder om dit self te. 
besef, die een ekstra na die ander. 

Daar is min dinge wat so plesierig is as  om te bou, 
as\-dles goed gaan, maar dit kan ook vreedik onple- 
sierig gemaak word deur 'n eienaar wat altyd van die 
veronderstellig uit gaan dat hy beroof word, en wat  
op en aanmerkings maak oor alles. So iemand het 
'n mismoedigende invloed op die bouers, en werk na- 
delig op sy eie huis. Wees vriendelik teenoor u werk- 
mense, m o d g  hulle aan en toon, u tevredenheid o o r  
hulle werk en u sal dndemind dat u die 'beste waarde 
vir u geld kry. ' 
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Daar is nog 'n ding om te onthou, en dit is die 
hnogte van die plafon. Mense wil a1 te graag -te --6s#z=- 
in die kamer h&, en tog kan u dit aanneem dat lae 
kamers baie mooier en geselliger is as hog. Baie van 

die pragtige ou wonings in Engeland en Frankryk het ,,Ja," s& die Bolander, ,,dis lekker hier in die Bos- 
veld, maar gaan die mense nie hier baie dood aan d i e  

kamers wat nie meer as sewe voet ses duim of agt voet koors nieTp. 
hoog is nie, en hier praat ons, selfs in klein wonings, ,,Nee wat, hulle gaan maar net eenmaal dood", ant 

12 en 13 voct. Die lugtigheid van 'n kamer hang woord die Bosveldse nooi so ewe droog, 
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