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volkje, een wereld vol ritselende geheim-
zinnigheid voor kind en kunstenaar.

In den beginne is haar poppenstuk een-
voudig: een pop, recht-staand met boos
gebaar, vermaant; de ander krimpt weg in
matelooze ellende: De B e r i s p i n g . Maar
geest en vernuft zijn aldoor gericht op
zinrijker situaties en kostbaarder effect; de
pantomime wordt ingewikkelder, de figu-
ranten talrijker; 't conflict wint, mèt de
schildering, aan diep-
te. Er ontstaan wer-
ken als H e t g e l e
g e v a a r . De uit-
hcemsche acteurs be-
treden het tooneel:
de Japansche pop,
met haar bleek en
ondoorgrondelijk mas-
ker, de spokig-grimas-
sende waj angpop. Nij d
en hebzucht, schijn-
heiligheid en leedver-
maak spinnen hun
wreede listen op het
tafereel dat ze I) e
v e r s m a d e b r u i d
heeft genoemd.

Telkens verandert
het geval, de acteurs
en heel de toover-
achtige mise-en-scène.
't Gebeurt alles op
Lizzy's atelier, waar,
in een open muur-
kastje, requisieten en
vertooners rusten. Ze
zitten daar zoo stil, zoo wezenloos, de
dutsen, als hadden ze nimmer meegedaan
aan de booze spelletjes, die hun meesteres
voor ze verzint, — mal en zonder herin-
nering aan hun bijna-menschelijk lotgeval.
Dan wordt het tooneel opnieuw versierd;
met de kleine grappige niemendalletjes,
die de schilderes de hemel weet waar heeft
opgeschommeld: kralensnoertjes en tulen
bloemen, loovertjes en lapjes, veertjes, bonte
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steentjes en allerlei blinkend en ritselend
gerief tooit ze de omgeving voor het
sprookje, waarin ze haar gewillige sujetten,
ieder naar aard en uitzicht, een rol toewijst.

In haar latere vertooningen doet naast
de poppen allerlei gedierte mee. Vogels heeft
ze teedcr en romantisch gegeven in de
kleine schilderij die H e t k o e l e p l e k j e
heet: vogels, hun schoone kleuren beurend
in de gulden schemering. Ze bemint de

kleurenpracht, het
rijke wit en blauw
en groen van uit-
heemsche vogels; maar
óók hun grillige vor-
men : het ondoorgron-
delij k-wonderbare van
hun verschijning en
hun vreemdbewegende
grandeur. En weer
worden de personages-
talrijker: visschen en
hagedissen, slangen
en salamanders, uilen
en vleermuizen, pad-
den en puiten, apen,,
krokodillen en aller-
lei slag van vliegend,
kronkelend en krui-
pend gedierte vult het
tooneel; eens zal ze
de gansche Arke-
Noach's noodig heb-
ben en heel den
bccstenstoet van het
bijbelsche paradijs.
Zal ze niet eenmaal

den hof van Eden schilderen met al de goede
beesten en den goddeloozen moordenaar; of
Noach, die de dieren roept in de reddende
ark; of Sint-Franciscus, predikend de voge-
len, — zooals ze 't Sint-Antonius deed, door
geesten en beesten gekweld?

Want dit heeft in de musea haar luchtig-
spinnende verbeelding geboeid: de kunst
der oude, fabuleerendc meesters, van Jeroen
Bosch en Roeland Savery, Lucas Cranach,.


