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.Die sulrses van 'n rolldawelhuis hang grotendcels 
dic groeperlng, d.w.$.,:dLe rangskilplring van die ver- 

nde onderdele. Een.,roddawel'op sigaeif is nie mooi 
, en 'n rij ewe grotes nog minde?. h a t ' o n a  vijf ron- 

we16 van gelijlce grotslangs mekaai set so: 

.. . . , . _ . : .  ... ..., : - . - - - . . - 
Die effek hiervan fs,eentonig en helemal oninte- 

reasant. Set nou die Brie, middelste bij mekaar en maak 
die een 'n bietjie groter. so: 

. .  . .. 
.1 

Al didelik Ban die verskil gesien word, dit,$ek die 
aandag, 'en: die eentonigheid verval. As hieisnou nog 
kleiner onderdele hi) kom, dan word die indruk nog ver- 
beter. Die kleine dele laat die geheel groter lijk en gee 

seker verhonding daaraan, aooa dadelih in die volgende 
fbeelding kan geaien word. 

Dit is allccn maar een voorbeeld v i i i  iroepkrlng; 
aar is ook versklllende ander manie?; e<iie,regte ma- 

lier om te gebrnilr, hang van die bouterrein af: Hoewei 

n rondawel nie mooi is nie. 'n heie gaar bij mekaa?,soos 
roorkom in 'n k2vifcrstadjie;in bale ski1deragtig;en dit 
:s die cffck van so 'n stndjle wat weer gegee moet4vord. 
Jmdat dic rondawels nie almal langs mekaar o w n  nie, 
.ilk dic.ecn groter as die ander, en as partijiiog hoger 
anan, dan liom daar 'n aangename, natuurlike groe- 
perinp. Dit is alleen deur 'n grondlge ontleding van hier- 
lic toevalligc nlrilderagtigheid, dnt dit weergegee ,kan 
word. 

lohaonesburg) wat hieronder bcskrijf ward 

doen. Waar die dakke van die verskillende rondawels 
teen mekaar loop moet net eera geute van gladde sink of 
,,malthoid" geset word, q d a t  die r&n nie kan deurloop 
nie. 

LOKALIWIT. 

Die ontwerp en die beate m?teriale om te gebruik 
hang beeltemal van piaatselike omatandighede af. Selde 
word daar genoeg aandag aan die ligging en aanleg van 
'n woonplaats gegee en tog is dit die vernaamste ding 
en lets waarbij 'n kenner geraadpleeg moes word, voor 
daar iets gedaan word. Dit meen nle noodsakelik dat die 
gebou dan meer kos nie; in die meeste gevalle word 'n 
mooier geheet vir minder geld gekrij, deun die hele plan 
degelik uit te denk, en die beste advles daar omtrent in te 
win Teen 'n klip koppie lijk rondawels besonder mooi; 
let maar op kafferstadjles wat tussen die klippe aangele 
is. As OP so 'n plek ook nog voldoende water kan ge- 
breng word, sou dit 'n ideale woonplek vorm. Maar elke 
plek is anders, en moet op sij eige meriete beskou word. 
Die aanle van tnin en bome het ook baie met die uitsien 
van die huls te doen; die nabijheid en gerief van sknre 
en stalle is iets wat deeglik uitgedenk moet word. 

Waar bewerkbare klip verkrijghaar is, is dit die 
beste materiaal om vir mure te gebruik; dit Ban met dag- 
ga of met lralk gebou word. Waar klip nie handig is nie, 

Rondawela in 'n kaffe'istad staan almal 1.0s van me- 
= Iraar, daar is nie 'n manier nie om..van die een naar die 

ander te kom, sonder om buite om t e  loop, en dit is 'n 
grote ongerief. In 'n huis moet daar verbinding tnsaen dl0 
verskillende kamers wees, anders is dit in die winter 
an in rellnweer baie ongeriefllk. In die voorbeeld hier 
:eillustreer is 'n poging gemaak om so 'n ineenlopende 
huis te krij en tog die skilderagtige groepering ran apar- 
te rondawels tc behou. Dit maak die dak natuurlik 'n bie- 
tjie meer ingewiklrel, as. wat die gevai sou weees met 
alleenstaande rondawels, maar dit is tog geen onoorkome- 

qoeilikheid on i s  mot enedeevnie no Berevlei ge- 
. . .  . . .. 

Deursnee van Wo'nkalner of Vmrbuis. . , 
if waar die bewerking daarvan te duur kom, kan rou of 
gebrande stene gebruik word, maar wat die materiaal ook 
a1 is is dit ahsoluut noodsakelik om eers 'n goeie fonda- 
men't te bou, en dit moet van klip en sement of van kon- 
kreet weer. Dit is rermors van geld en tijd om sonder fon- 
dament t e p i l  bou. Al gon begipt dle mure te bars en wt j 
te word, daar is niks om die mlere te keer nie en die grai*- , 
dak is'akaars op of dit word stuk geweet. As daar j 
eers 'n behoorlike fondament neergeset word en dan 'n; 8 ~. 
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