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hartewensch niet vervuld. Buiten giert de
gure wind om de hoeken van mijn huis en
jaagt de natte sneeuw- en regenvlagen voort
door de druipende naakte takken der boomen.
Ik huiver van de kou, want mijn werkplaats
is groot en de brandstof nu zoo schaarsch;
maar toch, als ik mijn oogen s l u i t . . . . , dan
ben ik weer op Bali. Dan is het of ik de
zoete bedwelmende geuren weer ruik van
boomen en bloemen, het lieflijke geklater
hoor van de dartele beekjes en speelsche watervalletjes tusschen de rijstvelden, of ik den
zoelen wind voel mij langs de slapen streelen.
En honderden heerlijke beelden trekken als
een oneindige film mijn geestesoog voorbij.
Wat is mijn Bali toch schoon!
,,Vergeefsch zouden de pogingen zijn van

alle vernuften om uwe
bekoorlijkheden,
uwe
lieftalligheden te schilderen. Even moeielijk als
het vallen zou om al de
bloemen op aarde te tellen, even moeielijk zou
het wezen, als men u beschrijven moest. Niemand zou daar 't geduld
toe hebben, men zou er
stokoud bij worden en
nog zou ergeen einde zijn
aan de schildering van
zooveel schoons."
„Des morgens, bij de
eerste schemering van
het daglicht komen de bekoorlijkheden ruischend
van alle zijden opdagen
om zich aan u vast te
hechten; van het opgaan
der zon tot den ondergang toe, wassen zij aan
en stapelen zich op, den
middag en den avond
door, en nog met middernacht waaien zij u zacht
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suizend tegen en omhullen u."
Aldus de bekoorlijke vleitaal van een vorst
tot zijn gemalin, de beschrijving van de
schoonheden van een vorstin in het op Bali
zoo geliefde heldendicht, de „Brata-Joeda"
of „Broederkrijg". Deze woorden zijn volkomen toepasselijk op Bali.
Ja, Bali is een wonderland. Van de hooge
bergen en de geheimzinnig duistere wouden,
van de woeste bergstroomen en de stille
bergmeren, van de onheilspellend donderende
kraters en de groene zacht golvende vlakten,
van de steile rotsige kusten met de machtig
rollende branding en de vlakke breede stranden; van de prachtige tempels, door hun
weelderig ornament versteende bloemboomen
gelijk en de wonderlijke kunstnijverheids
voortbrengselen van een mooi en krachtig

