Hardlopen in het verleden - de Zesstedenloop, Koog aan de Zaan (4)

We laten de oude Noorderbrug achter ons, maar werpen nog wel een blik op deze oude
luchtfoto. Tussen 1902 en 1976 is het verkeersaanbod enorm veranderd. Op de foto uit ca.
1910 zien we dat alleen wandelaars, fietsers en een verdwaalde handkar de brug overgaan.
De Raadhuisstraat gaat over in het Zuideinde en we passeren de gebouwen van de vroegere
Honig merkartikelen fabriek. Hier tegenover staat een fors vierkant gebouw met in grote

letters het woord De Kogge. Dit opvallende rijksmonument is in 1860 gebouwd als weeshuis
voor de Nederlands Hervormde Gemeente. In de loop van de twintigste eeuw werd door
verbeterde gezondheid, denk bijvoorbeeld aan veilig drinkwater, het aantal wezen zo klein
dat De Kogge later de functie van bejaardenhuis kreeg. Zo kon het gebeuren dat kinderen die
als wees in het gebouw hadden gewoond, ook als bejaarde weer in De Kogge kwamen te
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wonen. De laatste jaren is De Kogge onder meer gebruikt voor huisvesting van
arbeidsmigranten.
Even later bereiken we de
grens van Zaandam bij de
Mallegatsluis. Deze sluis
vormde eeuwenlang een
belangrijke doorvaart
tussen de Zaan en de vele
houtmolens in het
Westzijderveld. Op 25 juli
1933 vond hier een treffen
plaats tussen een aantal
sympathisanten van de NSB
en een paar honderd
communisten. In de Zaansteek bleek er geen enkele zaalverhuurder bereid te zijn een ruimte
voor deze bijeenkomst beschikbaar te stellen. In de cacaofabriek van de Kamphuys & Oly
mocht de organisatie wel gebruik maken van de personeelsruimte. Dit tot groot ongenoegen
van de overige inwoners van de Zaanstreek. Zowel de politie van Koog aan de Zaan als van
Zaandam moesten met getrokken sabel en pistool demonstranten uit elkaar houden. De
cacaofabriek in Koog aan de Zaan verbrandde een jaar later. De fabriek werd hier niet meer
opgebouwd. Het bedrijf verhuisde naar Hull in Engeland, waar het tot ca. 2000 nog heeft
bestaan. Op het terrein achter station Koog-Zaandijk werd de wasfabriek van Jonk gebouwd.
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