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Directeur van een rusthuis: leg dat 

eens uit.

Tania Van der Sanden: “Ik zou graag 

alles anders willen aanpakken in een 

rusthuis. Je moet de buitenwereld veel 

meer binnenbrengen, want anders 

verlies je de connectie met de maat-

schappij. De directeur van rusthuis 

Sint-Monica in Oostende droeg een 

drieletterwoord hoog in het vaandel: 

CCC. ‘Communicatie Communicatie 

en Communicatie.’ Fantastisch vind 

ik dat. Diezelfde man zegt tegen de 

familie van zijn bewoners: ‘Je moet 

veel nageltjes in de muur slaan. Als 

de bewoner dan komt te overlijden, 

moeten wij al die nageltjes er weer uit 

halen, de gaatjes dichten en de muur 

herschilderen. Maar dat hebben we 

er graag voor over.’ Dat is voor mij 

het voorbeeld van hoe het overal zou 

moeten zijn. Ik heb nochtans veel 

rusthuizen gezien waar geen nageltjes 

in de muur mogen. Maar daar moet je 

natuurlijk geld voor hebben en dat is 

er niet: niet voor cultuur en ook niet 

voor bejaardenzorg. Een rusthuis is 

het laatste station van een mensen-

leven, dus dat zou het beste moeten 

zijn wat er is. Maar zo is het in de 

praktijk niet. Een bewoner zei ooit 

tegen ons: ‘Het is het beste van het 

slechtste.’ Dat vond ik wel heel cru.” 

We zagen Tania Van der Sanden al in honderden 

verschillende pruiken en outfits. Ditmaal verandert 

ze zichzelf in een tachtigjarige rusthuisbewoner in 

Zoutloos van Studio Orka. Een locatievoorstelling in 

een rustoord. Het publiek zit in een tribune in de 

cafetaria of animatieruimte en kijkt naar het verhaal 

van Palmira die een feest organiseert voor haar ver-

jaardag. Tania heeft intussen een groot aantal rust-

huizen gezien. Op de vraag welk beroep ze nog zou 

willen uitoefenen naast acteren, antwoordt ze zelfs: 

‘Directeur van een rusthuis.’

Tania Van der Sanden
Zoutloos

Ode aan de verbeelding
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Wat dacht je toen Studio Orka je 

vroeg om een tachtigjarige vrouw  

te spelen?

“Ik vond het fantastisch. Het was 

altijd al een vurige wens van mij om 

bij Studio Orka te mogen spelen. Zij 

maken het soort theater waar ik van 

hou. Iedere keer slagen ze erin om een 

dubbele laag in hun voorstellingen te 

brengen. Dat is ook mijn betrachting 

in het spelen: tragiek en komedie com-

bineren. Bij Studio Orka starten ze van 

een idee en maken ze de voorstelling 

uiteindelijk samen vanuit improvisa-

tie en gesprekken. Ik hou erg van die 

manier van werken.”

Is er iemand waar je je personage 

op baseerde?

“Ik heb veel oudere mensen ontmoet 

tijdens de repetities en van hen heb ik 

een combinatie gemaakt in mijn hoofd. 

Zo was er was bijvoorbeeld Jeanneke 

die altijd fantastische dingen zei. Als 

ik vroeg hoe het eten was, zei ze: De 

soep is altijd goed, maar aan de patat-

ten moet ge niet peinzen! Die zin komt 

ook in de voorstelling. En verder is er 

veel ontstaan door de juiste bril op te 

zetten en een permanent in mijn haar 

te doen. Ik hou er heel erg van om te 

transformeren voor een rol. Het is 

mooi om te zien hoe kinderen geloven 

dat ik echt een vrouw van tachtig ben. 

Dat is het schoonste compliment dat 

ik kan krijgen.”

Wat vind je van spelen op locatie?

“Dat is een meerwaarde. Je gaat mis-

schien wel eens een keer voor je ple-

zier naar een kasteel of wandelen langs 

de duinen, maar je gaat niet voor de 

lol naar een rusthuis. Veel mensen zijn 

daar zelfs nog nooit geweest. Liefst 

ligt de ruimte waar we spelen niet 

direct aan de ingang, zodat het publiek 

eerst nog een wandeling moeten ma-

ken. Je zou de voorstelling ook in een 

zwarte doos kunnen spelen, maar dat 

is toch anders. Als we ons omkleden in 

de animatieruimte of bij de kinesist in 

een rusthuis, voelen we elke keer weer 

die speciale sfeer.”

Jullie hebben zelfs een nacht door-

gebracht in een rusthuis. 

“We sliepen in een bejaardenkamer. 

In een appartemèntje, zoals Jeanneke 

dat noemde. Dominique Van Malder 

en Steven Beersmans zaten in een 

rusthuis, en Julie Delrue en ik in een 

ander. Rond een uur of tien ’s avonds 

hebben we met elkaar gebeld. Julie en 

ik waren heel erg onder de indruk van 

de desolaatheid en het verdriet waar 

we de mensen over hoorden vertellen. 

We werden er echt ongelukkig. Maar 

Dominique en Steven waren net heel 

vrolijk: ‘We hebben hier een fantas-

tische avond, de mensen zijn hier zo 

graag!’ Dat was behoorlijk indrukwek-

kend. De nacht doorbrengen in een 

rusthuis motiveerde mij des te meer 

om Zoutloos te spelen. Maar het is ze-

ker geen trieste voorstelling geworden, 

integendeel.”

Hoe reageren de bewoners en  

verzorgers op de voorstelling?

“Ze vinden het heel herkenbaar. En 

goed. Er waren verzorgers bij die 

zeiden dat de hele begeleiding van het 

rusthuis Zoutloos zou moeten zien. 

In het begin vroeg ik me af of het wel 

goed was dat er bewoners zouden 

komen kijken. Want plots zat er een 

vrouwtje op de eerste rij, die sprekend 

leek op mijn personage. Datzelfde haar 

en diezelfde bril! Maar voor de rust-

huisbewoners is het heel plezant om 

naar de voorstelling te kijken. En soms 

zelfs troostend. Op een gegeven mo-

ment gaat het over mijn hart, en zeg 

ik: ‘Als het op is, is het op.’ Wanneer ik 

op dat moment iemand in het publiek 

die in een rusthuis zit aankijk, krijg ik 

altijd een ‘ja’ als antwoord. De eerste 

keer schrok ik daar toch wel hard van.” 

Ben je bang om oud te worden?

“Ik ben op zich niet bang om oud 

worden, maar wel om niet meer vitaal 

te kunnen zijn. Als je morgen je heup 

breekt en een arm of een been verliest, 

is het heel moeilijk om je verbeeldings-

kracht te blijven behouden. Daar gaat 

de voorstelling net over: het is een ode 

aan de verbeelding. Daarom zeg ik 

nogmaals: breng alsjeblieft de buiten-

wereld binnen in een rusthuis. Dat is 

zo belangrijk. Maar ja, mensen hebben 

altijd zoveel te doen hé…”
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Op deze foto zie je Tania 

Van der Sanden een 

kwartier voor aanvang 

van Metamorphosen van 

Malpertuis. Deze en andere 

acteursfoto's van Veerle 

Eyckermans zijn op groot 

formaat te bewonderen in 

het festivalcentrum.


