
 

“We gaan voor het ultieme”    

Vincent Rietveld over De Warme Winkel 

 

door Manon Wittebol 

 

De Warme Winkel speelt De Warme Winkel. De titel van hun nieuwste voorstelling staat vast. Maar 

verder willen de theatermakers nog niet al te veel prijsgeven. Vincent Rietveld merkt lachend op: “Ik 

ben steeds aan het laveren tussen wat ik wel en niet wil zeggen. Dit zou wel eens een vaag interview 

kunnen worden.” 

 

Dertig voorstellingen heeft De Warme Winkel inmiddels gemaakt. Vincent Rietveld, Ward Weemhoff 

en Mara van Vlijmen vormen de kern van het theatercollectief. Met succesvoorstellingen als San 

Francisco, Gavrilo Princip en Achterkant wist De Warme Winkel de afgelopen jaren een belangrijke 

plaats te veroveren in het Nederlands theaterlandschap. Critici prijzen hun originaliteit en 

eigenzinnigheid en de manier waarop ze steeds weer spelen met de verwachtingen van de 

toeschouwer. Bij De Warme Winkel weet je nooit waar je aan toe bent. Dat geldt ook voor hun 

nieuwste voorstelling De Warme Winkel speelt De Warme Winkel. Dat het anders is dan hun vorige 

werk is in ieder geval duidelijk. 

 

De repetitievloer als laboratorium  
Vincent: “We hebben heel veel oeuvrestukken gemaakt, zoals wij die noemen. Een serie over 

Oostenrijkers, een serie over Russen. Allemaal voorstellingen waarin we ons baseren op de tijd, op het 

leven en het werk van een bepaalde kunstenaar. Daarnaast maakten we voorstellingen op locaties in 

Amsterdam die meer de actualiteit als uitgangspunt hadden. Maar op een gegeven moment kom je in 

een bepaalde molen terecht. Voordat je het weet, worden dat een soort formats. Met onze nieuwste 

voorstelling vegen we alles van tafel. We beginnen met een schone lei. Tegelijkertijd grijpen we wel 

terug naar het materiaal dat we in de repetities van de afgelopen dertig voorstellingen verzamelden. 

We hebben ongelofelijk veel materiaal, dat nooit in een voorstelling terecht is gekomen. Als er vijf 

procent van wat we in de repetities uitwerken daadwerkelijk in de voorstelling komt, dan is dat veel.” 

 

Het zegt veel over hun werkwijze. De repetitievloer is het laboratorium waar de voorstelling ontstaat. 

Uitgangspunten zijn er zeker, maar in tegenstelling tot hoe de meeste andere gezelschappen te werk 

gaan, ligt het concept geenszins vast bij aanvang van de repetities.“Bij de meeste groepen is het 

repetitieproces de fase waarin het concept wordt uitgewerkt. Bij ons moet het dan nog beginnen. Als je 

naar onze voorstelling gaat kijken, dan weet je zeker, dat is in de afgelopen twee maanden ontstaan. 

Alles eraan is nieuw. Onze werkwijze is ook onze stijl.” 

 

Daarvoor wordt er veel uitgeprobeerd op de vloer. Vincent voegt eraan toe dat dat zeker niet met 

eindeloze discussies gepaard gaat. “Ik vergelijk onze werkwijze wel eens met hoe Pixar werkt, de 

animatiereus. Die mensen praten eigenlijk nauwelijks meer op hun kantoor, die sturen alleen maar 

tekeningetjes naar elkaar. Er wordt vooral visueel gecommuniceerd. Zo communiceren wij ook. We 

doen acts voor elkaar, soms zijn het improvisatieopdrachten van zes uur. Alles wat we uitproberen, 

leggen we vast op camera. In feite zijn het allemaal voorstellen die we aan elkaar doen. Zo verzamelen 

we ons materiaal. Daarin hoeven we het zeker niet met elkaar eens te zijn, sterker nog, het feit dat we 

het oneens zijn, levert hele mooie dingen op.” 

 

Hoe kom je aan dat litteken?  
Met een voorstelling waarin De Warme Winkel niet alleen de naam van het gezelschap is, maar ook in 

de titel terugkomt, rijst logischerwijze de vraag waar deze vandaan komt. Vincent laat dit graag in het 

midden. “We hadden op een gegeven moment een voorstelling gemaakt over Boris Ryzhy, die had een 

litteken op zijn gezicht. Iedereen vroeg altijd, hoe kom je aan dat litteken? Hij gaf iedere keer een 

andere verklaring. Hij had gevochten met een beer, hij had gevochten met Afghanen. Hij was van de 



trap gedonderd en op het aanrecht gevallen. Sinds we dat weten, doen wij dat ook. We verzinnen elke 

keer een ander verhaal.  

 

Met De Warme Winkel speelt De Warme Winkel rekenen we definitief af met de vraag waar onze 

naam vandaan komt, door hem in een ruimte gieten. Het toneelbeeld ís 'de warme winkel'. Wat we 

voor ons zien op het toneel is een decor dat iets wegheeft van een winkel, maar ook van een café. Een 

openbare ruimte, waar mensen samen komen, maar waar ook iets te halen valt, in immaterieel opzicht. 

Voor veel gezelschappen is de eerste voorstelling vaak de naamgever van de groep, bij ons is dat de 

dertigste. Verder denken we voor deze voorstelling aan muziek van Henry Purcell. Hij heeft zulke 

mooie aria’s geschreven.”  

 

En dan zijn er nog de stoeltjes van Van Gogh. “We hebben in onze opslag nog steeds een hoeveelheid 

prachtige stoeltjes staan, die we ooit wilden gebruiken in Luitenantsduetten. Het zijn soortgelijke 

stoeltjes als op het schilderij De Slaapkamer van Vincent van Gogh. We hebben ze toen niet gebruikt, 

maar we halen ze iedere keer weer uit de opslag in de hoop dat ze in een voorstelling terechtkomen.” 

Lachend: “Dat gaat nu eindelijk gebeuren!”  

 

Ons magnum opus  

De voorstellingen van De Warme Winkel gaan doorgaans uit van een sterk thema. “Het thema waar 

we nu mee bezig zijn, is originaliteit en authenticiteit. Dat is waar we onze pijlen op richten. 

Authenticiteit en originaliteit zijn echt van die dingen die bij een romantisch kunstenaarschap horen. 

Maar in hoeverre kun je dat nog waarmaken in een wereld die zo overbevolkt en overprikkeld is? En 

daarbij, moet je dat vandaag de dag nog willen? Moet iedereen authentiek en origineel willen zijn? 

Wat we eigenlijk willen is ons magnum opus maken. Het is onze laatste productie binnen de huidige 

kunstenplanperiode. Volgens ons is dat een goed moment om iets anders uit te proberen, om daarin 

risico’s te nemen. We hebben ook niks te bewijzen, onze speelbeurten en onze inkomstenquota zijn 

allang gehaald. We gaan nu echt voor het ultieme.” 

 

Op de vraag of er met deze voorstelling heilige (theater)huisjes omver worden geschopt, antwoordt 

Vincent: “Met De Warme Winkel hebben we ons eindeloos afgezet tegen allerlei dingen. Je moet een 

beetje weerstand krijgen, dan kun je verder komen. Maar je moet op een gegeven moment ook 

erkennen dat het kinderachtig wordt. Waarom zouden we ons nog afzetten? We moeten nu zelf een 

verhaal maken. En dat is ook de reden dat we juist nu met deze voorstelling komen. We zijn klaar met 

ons te verhouden tot anderen. We nemen nu onszelf om ons tegen af te zetten.” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


