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daarna is ze volkomen rustig, al staat ze telkens weer voor verrassingen
in zich zelf. Den avond tevoren, die in stijgende en woelige geestdrift
verliep en waarin Argentina van begin tot eind het beste van zich zelf
gaf, had ze het gevoel gehad, in één dans niet het rythme te grijpen,
maar dit had er haar geen oogenblik „uitgebracht". Zoo iets was haar nog
nooit overkomen en zonderling, toen het publiek haar tot een herhaling
dwong, schoot het rythme opeens erin, ze weet zelf niet hoe.

Iets anders zonderlings als proef op de som van haar aangeboren be-
gaafdheid en de perfectie van haar techniek: na zoo'n avond is ze volstrekt
niet moe. Ze zou om zoo te zeggen opnieuw kunnen beginnen. En nu is
nog niet gesproken over de zorg voor het toilet, telkens een ander, dat
telkens met den dans in rijke harmonie is en dat ze kiest als de dans,
waarvoor het bestemd is, er volkomen „inzit". En verder zou de gevoelige
vaardigheid, waarmee ze de castagnetten hanteert, een afzonderlijke
studie vereischen om de verwonderlijke modulaties, die ze daaruit haalt.
Tooverachtig weet ze dien klank op te voeren en tot een gefluister te
dempen, dat de smijdigheid heeft van een stem. Eén dans zelfs voert ze
zonder muziek uit, louter met de zelf begeleiding van die Spaansche
klappers. In verband met haar studie stelde ik een domme vraag. Ik
vroeg of ze wel voor een spiegel repeteert en zij antwoordde, dat dit
haar dikwijls gevraagd werd, maar die onderstelling wierp ze ver weg,
want een spiegel hangt op een bepaalde plaats en geeft een gewrongen,
want beperkt beeld. Het eenige is de zekerheid voor zich zelf, dat de
harmonie is bereikt.

De hierbij afgedrukte foto's geven een indruk van haar uiterlijk, waarvan
de statige en schalksche uitdrukkingskracht aan gestalten van Goya
herinnert. Mooi is ze niet, mooi kan ze niet zijn, maar donker van leven
zijn de groote oogen, die blijkbaar ook in het dagelijksche leven met
iets van zwart zijn aangezet. Als dit opstel verschijnt is ze in ons land
geweest, want daartoe is ze uitgenoodigd en ze heeft er zin in. Ze reisde
er al en ze behield er, zegt ze, prettige herinneringen van.


