
Op zondagmiddag kun je in De

Hip altijd smikkelen van een

hippieburger met frietjes. 

De Hip en snacken matchen als

Tarzan en Jane. Gezellig

stappen en een vette bek halen

horen net zo bij elkaar als

pindarotsjes oppeuzelen bij

relatieleed. 

Behalve bier ontleent De Hip

zijn bestaan dan ook aan twee

Amerikaanse fenomenen uit de

jaren vijftig: rock ‘n roll en

snacks. Als dit soort ‘brood en

spelen’ vet is, is het goed.

Worden snacks en sauzen pas

kunst als Wim T. Schippers het

op een museumvloer kwakt?

Dachtutnie. 

Laten we eerlijk zijn: iedereen

zet graag de kaken in ranzig

voer als een kadaverstaaf, een

berenlul speciaal of krokante

creaties die zijn vernoemd naar

Jos Brink of een vliegdekschip.

Bij het stappen hoort nu

eenmaal het ritueel van de

vette hap, want die overdosis

zout heeft een positieve

uitwerking op alle offers aan

Bacchus. Mits je te veel snackt

en de hele handel eruit komt

via de verkeerde kant; zo’n

plakkaat Olvarit waarmee je

alleen de vogeltjes op de Brink

een dienst bewijst.

Om het spannend te houden weet

de sector telkens bijzondere

vernieuwingen te bedenken. 

Denk aan frituurinnovaties die

helaas nooit in jouw airfryer

passen, zoals schnitzels zo

groot als een deurmat en

frikandellen op fietsband-

formaat. Ook de Deventer

snacketablissementen doen aan

vernieuwen. Elke lekkerbek zag

door de jaren heen talloze

transfers in het lokale

vreetschurenaanbod. Ook al

bestaan snacklounge ‘t Brinkje

en shoarmatheek Marmaris als

overbuur van De Hip al zo’n

dertig jaar en zijn hun

onafscheidelijke kunststof

schrootjes nooit vervangen. 

Ooit werd de voormalige rij

shoarmahutten in de Kleine

Overstraat nog ‘Gazastrook’

genoemd en was marktleider Ufuk

een begrip. De hele sausdrek

kreeg je daar vuistdik over de

handgeschilde frieten heen, in

tijden dat er nog niet van die

zuinige wannabe patatbakkers

waren die je slechts een

crisisdosis gunnen naast het

scheidingswandje van het saus-

compartiment. 

Deventer is verder altijd

verstoken gebleven van die veel

te dure grootstedelijke Febo-

diagonaaltjes uit de muur. 

Door aanpassingen van menu-

borden zie je sowieso al dat

frituurprofessionals hun

pensioen willen veiligstellen.

Want wie trekspek tegenwoordig

pulled pork noemt, kan rustig

het dubbele vragen. In

kwalitaria’s geldt zoiets voor

een ‘sensationele topping op je

haute friture’ in plaats van

mayonaise.

Uit pure snacktrek wens ik

daarom een mayo-vet cafetaria-

feest in De Hip, met honderden

hippieburgers voor de hele

toko. Graag na de undercover-

avond van Meat Loaf, inclusief

uitbuiken en Rennies.

BASTIAAN MOKKINK

Veel Dêmtentaren hebben vroegâh gedanst op de

muziek die DJ Bastiaan draaide. Bastiaan

Mokkink is nog steeds bovenmatig geïnteresseerd

in muziek en houdt zich onder meer bezig met

zoekmachinemarketing, maar heeft zijn vlotte

pen gelukkig nog niet aan de wilgen gehangen.

column

“Doet mien moar 

un kreketjen.”

Werken in het eigenaardigste
café van Nederland?

Wij zijn regelmatig op zoek naar  nieuwe
medewerkers, voor de afwas, in de keuken,
achter de bar en op het terras.

Heb je interesse en ben je student, hip en flexie? 
Meld je dan aan bij : Wijnand Sterken
Bel hem op 06-50892542 
of stuur een mailtje naar wsterken@hetnet.nl
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