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Eten in uitvoering
Wie, net als dagelijks tientallen nieuwsgierige passanten, naar 
binnen gluurt bij het hoekpand aan de Fannius Scholtenstraat  
in Amsterdam, ziet in één oogopslag dat hier wordt gewerkt. 
Aan eten, welteverstaan. Maar dat is niet het enige wat er uit  
de handen komt van Eric Meursing en Marjolein Wintjes van De 
Culinaire Werkplaats. Onder het motto ‘mee-eten, meenemen  
en meedoen’ houden zij zich bezig met het bedenken van ‘eetgoed’.  
Naast wat er op het bord ligt, is ook de entourage en de manier 
hóé je aan dat eten komt belangrijk. Zelf noemen ze het een 
eet-initiatief in ontwikkeling, en dat is overal te voelen en te zien. 
De muren zijn half bewerkt met verf en gestempelde bloemetjes. 
Bij de grote werktafels op wielen staan bijpassende, simpele 
krukken, speciaal gemaakt door een smid. Aan de wand zijn 
platen getimmerd, waaraan op haakjes allerlei benodigdheden 
voor het grijpen liggen. En dat gaat van wol en draad aan de ene 
kant, tot thee en bijzondere kruiden aan de andere kant.  
Van huis uit is Eric kok en samen met Marjolein had hij jaren-
lang een uitzendbureau voor de horeca. Eric: ‘We wilden iets 
heel anders en zochten een pand om te verbouwen tot eetplek. 
Het gaat niet zozeer om het eten dat uiteindelijk op tafel komt, 
maar vooral ook om het ontdekken van nieuwe dingen. Alles is 
vegetarisch en het is leuk om te laten zien wat daar allemaal 
mee kan. Er is een hele wereld van groenten, zaden en kruiden 
die spannend wordt als je weet wat je ermee kunt. We werken 
met thema’s; nu doen we alles in het zwart. In het gerecht moet 
dan minstens één zwart ingrediënt komen. We werken bijvoor-
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beeld met zwarte, bijna paarse, wortels, zwarte rijst, broodjes 
met zwarte pesto, abrikozenballetjes gehuld in zwart sesam-
zaad. En dat is nog lang niet alles, we kunnen hier nog zó veel 
uit halen. Voorlopig gaan we er nog even mee door!’ Marjolein: 
‘Het is geen restaurant, maar een plek waar je bijvoorbeeld 
kooktechnieken kunt leren, of meer te weten kunt komen  
over bepaald eten. We willen graag onze passie voor goed eten 
overbrengen. Vanwege het wachten op vergunningen heb ik mijn 
werkplek voor textiel hier gemaakt. Uit nood geboren, omdat we 
nog niet echt aan de slag konden, maar nu denk ik bijna dat het 
zo heeft moeten zijn. Dat laten we nu maar zo. Ik maak bijvoor-
beeld tafellopers van vilt. Ik werk hier, Eric is ondertussen in de 
keuken bezig en er lopen soms ook mensen doorheen. Heerlijk! 
Zo wilden we het ook. Het is prachtig om te zien dat kinderen uit 
de buurt, die op weg naar school hier langslopen, met hun neus 
tegen het raam staan om te zien hoe de kiemplantjes groeien 
die voor het raam staan. laatst kwamen er twee meisjes van 
een jaar of negen de drempel over en die hielpen spontaan mee 
met pasta draaien. Er wordt wel gezegd dat de jeugd niets meer 
van eten weet, maar zij herkenden gort en gierst, dus dat gold 
zeker niet voor hen! We vinden het leuk dat er zo veel mensen 
langskomen en nieuwsgierig zijn. Op een avond hadden er twee 
groepen gereserveerd, maar ik was even in verwarring. Ik zag 
maar één groep aan tafel zitten. Het bleek dat de twee groepen 
zich gemengd hadden en gezellig bij elkaar waren gaan zitten. 
Ze bleken allemaal uit de buurt te komen. Zo leuk om te zien!’
Amsterdam: De Culinaire Werkplaats, Fannius Scholtenstraat 6 
& 10 hs, 06-54646576, www.deculinairewerkplaats.nl.
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Eric Meursing: ‘Er is een hele wereld 
van groenten, zaden en kruiden die 
spannend wordt als je weet wat je 
ermee kunt.’


