
Zwolse  Bällegies. 
 

 
Oe ge-eimzinniger ’t recept,  
oe ni’jskieriger de mensen der naor wörren.   
 

En a-j as stekenbakker der in slagen dät 
veraeltien lèvendig te ollen, wört  de mythe 
steeds  groterder. 
 
In meert 2014 e-k disse eerste regels al ies op-eskröven met ’t idee een Zwolse 
smaakroute te skrieven.  Toendertied  kwamp ter allemachtig völle andach veur 
allerande  pruveri’jen  en  ètenswaeren van Zwolse ofkomst.  En netuurlijk ook 
de dreigink van ’t eerstens verlören zullen gaon van en ’t laterder weer een 
deurstärt  maken  van  ’t  Zwolse-Bällegiesuus.   
Want dät is toch wel een dink ewest.    
De toenmalige eigenaresse mw. Van Wegen brachen in juni 2013  ’t bericht 
naor buten,  nood-e-dwungen te mutten stoppen met ’t Zwolse Bällegiesuus 
umdät ter gien opvolger of aovernamekandidaoten  waeren.    Gelieke kwamp 
ter een golf van  veronwaerdige  skrikreacties  lös  onder de Zwollenaeren.  
Stel oe toch ies veur. . . ’t Zwolse Bällegiesuus  zol  opaolen te bestaon . . .  
dan  ku-j de Pèperbusse  ook wel ummegooien en de  Sassenpoorte  ofbrèken.  
 

As zoies gebeuren is Zwolle Zwolle niet meer en mag wat mi’j betreft  Zwolle een nauwere 
relasie angaon met Kampen, zoas al jören op bestuurlijk niveau gebeuren, maer olt ter wel 
rèkening met dät as zi’j de steden zollen willen samenvoegen töt ien gemeente, ikke van 
mien lèvensdaegen NIET in Zwampen wille wonen.  En ook niet in Kolle  . . . a-j dät maer 
weten! 
 
 

Gelukkig dät ter nog Zwollenaeren waren die ’t ebben an-e-dörfd  umme  ’t  ti’j  
tiedig  te keren. 
 
Vastgoed-ondernemmer Gerrit Jansen stärten 
toendertied een actie via facebook umme 
medestanders te vinnen een stichting op te richten 
ter be-old van ’t Zwolse Bällegiesuus.     
 
En dät lukken   . . .   op 1 november 2013  wier   
Ilona de Rijke  de  trotse   exploitant  van  
’t  Zwolse Bällegiesuus.  
 



 
In  2015 kwamp   Wies Dull  in  ’t Zwols Bällegiesuus en gonk zich steeds meer 
op de dolende toerist richten, umdät die närgens meer goeie infemasie  
konnen vinnen aover wat ter in de stad te doen wazzen en de ANWB niet 
langerder verantwoordelijk is umme de verolderde infemasiepaolen, met 

verwiezing  naor een  niet  meer bestaond  VVV,  weg te alen of te vervangen.   
 

Wöörskienlijk  bint ter wel een antal mensen ewest die ebben beweert dät  zi’j 
niet wies wazzen of de goedwies kepot ad, toen Wies Dull besloten aer bane 
der an te gèven en een toerist-infemasiepunt te begunnen in ’t Zwolse 
Bällegiesuus.    Maer Wies  wis  wel  bèter en gonk  op  aer gevuul  of.  
Goed beskouwd is  ’t ärtstikke mooi dät in een istorisch pand dat tussen 1585 

tot 1774 as uusname  ”de Pelgrim”  ieten, de toerist now zien gewenste  infemasie  
kan kriegen.  
 
Met de loop der tied ef Ilona de Rijke een andere keuze emaakt en is Wies Dull 
op 1 april 2016 eigenaar ewörren van ’t Zwolse Bällegiesuus.  Aer echtgenoot 
Wim wier op-eleid töt stekenbakker umme zo kennis en vaerdig-eden binnen 
boord  te ollen en de  continuïteit te kunnen  waerbörgen. 
 

Zo is  ’t Zwolse Bällegiesuus  be-ollen eblöven en is ’t zels nog actief met ’t 
ambachtelijk bakken van steken en döörmet as ienigsten in Nederland de 
tradisie  vanof  1845  in  ere  ollen.  
 
Ondertussen bint de eigenaeren der ook in eslaagd ’t Zwolse Bällegiesuus as 
monement betiteld te kriegen en döt ’t Zwolse Bällegiesuus  ook steevast mèè 
met de open-monementendaegen.  Tiedens disse daegen is ’t vake ook 
meugelijk  èven  in  de stekenbakkeri’je  te  kieken.   
 
En dan zie ie, direct baoven de trappe, een 
pepiertien angen . . . . die niks te vraogen aover löt. 
 
 

 
 

Ik  ebbe ’t  now gelukkig zelf ezien  . .  
En dan snap ie wel dät bezuuk 
tiedens wärkzaameden niet meugelijk 
is.   
De ruumte is now ienmaol enörm 
bepärkt . . .  ’t  is  ook niet te doen.  
  

’t  Is  gewoon  te  gevöörlijk !    



De kètel met gluuiend-iete 
sukerbri’je,   zo’n 160 graoden,  kan 
de bakker ook allenig maer met 
lange leren  (las-)andskoenen löög 
kieperen op een water-ekoelde  
staolen  taofel.   
 

Döör mu-j dan ook absoluut gien 
volk um oe en ebben staon. 
 
 
 
As ’t ter ech op an kump maggen de stekenbakkers, ärbo-technisch ezien, der ook 
elemaol niet meer wärken.    

 
Zie ’t maer as een stukkien cultureel-erfgoed en  
döörumme  doet zi’j  dät  dan ook  nog  maer  ien  
keer  in  de wèke. 
 

 
Op ien mörgen wörren der zo’n 140 kilo suker 
verwärkt töt Zwolse Bällegies in verskillende 
smaken.   
 

 

Ik ebbe dät wärk van de stekenbakker is een posien an-ezien . .  maer dät is 
gien (h)obby meer . . . dät begint toch verdacht völle op wärken te lieken . . . 
wat zeg ik now . .  ’t is verduld zwöör lichamelijk wärk! . . . De stekenbakker 
oeven  s’aovens ech niet naor een spörtskoele te gaon.     A-j ies èven opletten 
weet ie ook da-j met die mannegies gien ruzie mutten zuken . . want dät gao-j 
verliezen . . an de buten kante zie  ie dät niet direct maer geleuf mi’j . .  ’t is ien 
bonke spieren . . die männegies bint ärtstikke stärk.  
 
 
Dät stieds maer weerumme slaon van 
de iete pruttel sukerbi’je is gewoon 
zwöör wärk wöör a-j slag van mut 
ebben en wöör gien training toestellen 
veur bestaon.  
 
 
 



Maer goed    . . .   ik  ware  begunnen  aover  dät  ge-eimzinnige  recept  van  ’t 
Zwolse bällegien.    ’t Giet döörbi’j umme  zeer presies of-emèten  oevöl-eden 
toegevoegde  ingrediënten . . .  en  ik  oeve  ook niet  te weten wat  of  die  bint. 
 
De grap is . . . dät ’t Zwolse bällegien elemaole gien bällegien is, maer völle 
eerder een böllegien.    

 
 
Dit kump umdät de steken uut een in stroken 
etrökken sukerbri’je wörren estöken deur die 
slierte tussen twie bronzen walsen deur te voeren 
die dan  de  ribbels  sniejen.    
Ierdeur ebt de steken de vörm van een blukkien 
met een bolle baovenkante.   ’t Bällegien lèk dan 
wel wat op een kussentien.  
 
 
 
 
 

 

Iernao giet ’t ele zakien deur een lange koelstraote  
wöörnao de bällegies uutendelijk an ’t ende van de 
band in een opvangbak mieteren.  
 
Toch bint de de Zwolse bällegies deur ’t ele land bekend, en der bint zelfs 
steden die der een eigen name an ebben egöven, maer ze kommen wel uut 
Zwolle.   
’t Zwolse bällegien is now gewoon een lekker snupien , veural die zwärten,  maer 
toch leg de oorsprong wat värder terugge.   Vrogger was een steke echt een 
middel umme de koffie en thee wat minder bitter te maken, want kristalsuker 
zoas wi’j dät now kennen en wörren emaakt van de sukerbiete, beston toen 
nog niet of was  alderbärstens  duur.   
De  eerste (zwärte) steken wieren  emaakt  van rietsuker.     De mensen stakken  
veur ’t drinken dan een steke in de mond en  ielden die achter de  koezen.     
Tiedens  ’t drinken van de iete drank stromen disse  langes de steke en maken 
zo  de boel een  bettien  zuter  of,  zoa-j willen,  minder  bitter. 
 
Nao ’t drinken alen ie ’t bällegien weer uut de mond en leien dät dan op een 
skötteltien en  bewaeren  em  zo  veur  ’t  volgende köppie  koffie  of thee.  
 



Vandaege an de dag is ’t Zwolse bällegien gewoon as lekker snupien bekend. 
Een  zakkien met Zwolse bällegies mu-j ook niet in de zunne lègen want dan e-j 
zomaer iene grote klonte die ie niet in de mond kunnen stèken en ze lös brèken 
valt beoorlijk tegen.  ( Ärd op  ’t anrech  kwakken wil dan nog wel ies lukken. ) 
 
Of  Bert Dijkink  dät  ook ef  bedoeld met  ’t  maken van de  stadswandeling  
”Zwaan kleef aan”,  dät za-k em nog ies een keertien mutten vraogen, maer 
zien  tekening  döt vermoeden dät  ’t Zwolse bällegiesuus  en ’t plakken wel 
met  mekaere  te maken ebben. 
 

 

Goeie raod . . . bi’jtieds opèten en dan gewoon weer ni’je kopen  . . . en wat ’t 
altied goed döt . . .  gewoon an iemand kedo doen. 
 
 

En die Zwolse-smaakroute ?  . . . Och . .  dät  geleuf ik  zo lankzaemer-and  wel.  
 

Dät is aoste een hype ewörren . . . döör oef  ik  gien  andach  meer an  te gèven  
. . .  die is now wel bekend.          
 
 
Maer   ’t  Zwolse Bällegiesuus . . .  bestied  gelukkig nog.  
 
En ik kanne der niet kommen of ie evaeren dät Wies Dull nog stieds 
ongeleuvelijk  trots is op aer besluut disse winkel  te  mogen runnen en 
alderbärstens  wies  is  met  ’t  zo  kerakteristieke  interieur. 



Die  teunebanke  . . . de wandkasten  . .  de bussen  . .  uutstraoling  . .   
gewoon  alles! 
  

Jao  . . . Wies  is  ter  wel  wies  met ! 
 
 
 
 
Met ärtelijke dank an de stekenbakkers Bert en Wim, dät zi’j mi’j  toch de 
gelègen-eid ebben  egöven  in un  keuken  te mogen kieken. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4 oktober 2018 
 
                            Görendrögien W. 


