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hoofd dragen zijn hun offers van kunstig tot Enkele van de foto's konden we in deze blad-
kleurige torentjes opgestapelde vruchten, zijden reproduceeren..Bekijkze eens aandach-
bloemen en gebak. En zoo gaat het onop- tig. Is dat geen prachtig bronzen beeld gelijk,
houdelijk maar door. Ge wordt moe in-het die moeder die een dikke straal water zich
hoofd ten laatste en uwe oogen gaan u pijn langs het lijf laat gutsen op de foto „het
doen van het kijken naar die oneindige reeks bad"? Bestaat er mooier figuurtje dan dat
kostelijke tafereelen. En ge staat op en gaat vrucht en verkoopstertje met het ernstige
heen om een rustig plekje te zoeken. gezichtje, of is er schooner beeldje denkbaar

Toevallig komt ge bij een badplaats. Dik- dan dat voorovergebogen vrouwtje met de

ke waterstralen
spuiten uit ruw
bewerkte stecnen
goten. Hier is het
goed rusten,
denkt ge, in de
koele schaduw bij
het klaterende
water. Maar ziet,
daar komt een
groep vroolijk
babbelende jon-
gens en mannen.
Van het weinige,
dat ze aanheb-
ben, hebben ze
zich spoedig ont-
daan en ze laten
de frisse he wa-
terstralen zich op
de lendenen klet-
teren. Ze draaien
en wenden zich
naar alle kanten
opdat het ver-
kwikkende water
hun geheele li-
chaam, aan alle
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handen op de
knieën in 't mid-
den van de groep
biddende vrou-
wen in een tem-
pel?

Heeft het twee-
de meisje van
rechts op de foto
van de „Vier Ba-
lische schoonen"
geen prachtig
classiek gevormd
lichaam?

In 't begin van
dit jaar werd
door nog wat an-
ders onze aan-
dacht weer ge-
vestigd op Bali;
nu niet door
mooie foto's,
maar door alar-
meerende tele-
grammen, die
spraken van he-
vige aardbevin-
Bali geteisterdzijden, bespoelen kan. gen die op 21 Januari

Vooral van badende mannen en vrouwen zouden hebben.
had Dr. Krause mooie opnamen gemaakt. Dat Deze telegrammen waren echter zoo on-
kon hij doen, doordat hij zelf, dag in dag uit, duidelijk en verward dat er niet uit op te
baden ging te midden van dezelfde inlanders, maken viel, wat er eigenlijk gebeurd was.
zoo hun vertrouwen won, en zij ten laatste Alleen bleek wel dat er heel wat schade was
geen acht meer op hem sloegen. Ongemerkt aangericht. Dezer dagen nu gaven de dag-
kon hij ze toen opnemen. Heel belangrijk ook bladen eindelijk een uittreksel uit het
waren de vele foto's die op lijkverbrandingen eerste uitgebreide verslag van den resident,
betrekking hadden en ook op andere feesten, f. Uit dit verslag is wel op te maken dat


