De internationale marathons van Zaandam (2)
De marathon van zondag 7 oktober 1956 telde 32 deelnemers, waaronder twee Duitsers.
Piet Bleeker uit Assendelft was de winnaar in de prima tijd van 2 uur 34 min 16 sec. Het was
slecht weer met regen en wind. 27 mensen haalden de finish. Toon Besseling eindigde als
zevende in een tijd van 2.55.40 uur. Helaas ben ik er niet achter gekomen
welk parcours gelopen is. De tijd van Piet Bleeker lag onder de limiettijd
van de Olympische Spelen in 1956 en er gloorde een korte tijd hoop voor
Piet, maar enkele weken later brak de Hongaarse opstand uit, die door het
Russische leger bloedig werd neergeslagen. Nederland en Spanje besloten
daarop niet deel te nemen aan deze spelen die eind november in
Melbourne werden gehouden. De Olympische marathon werd gewonnen
door de Fransman Mimoun in 2.25.00 uur.
Op zaterdag 5 oktober 1957 werd opnieuw een marathon georganiseerd.
De start was op de Gerhardstraat in Zaandam. De lopers gingen via de
Heijermansstraat naar de Bernhardbrug en vandaar via de Westzijde naar Koog aan de Zaan,
Zaandijk en Wormerveer naar Westknollendam. Langs de route passeerden zij de vele
fabrieken die toen nog in de Zaanstreek waren gevestigd. Vanaf de Bernhardbrug liepen zij in
Zaandam langs de oliefabriek Orion van Jan van Heijningen en de kunstharsfabriek van
Adriaan Honig. In Koog waren dat de puddingfabriek van Honig, stijfselfabriek De Bijenkorf,
de oliefabriek van Duyvis en in Zaandijk werden onder meer de margarinefabriek De Kroon,
mayonaisefabriek van Wijngaarden en de snoepfabriek van Goedhart gepasseerd. In
Wormerveer liep men langs de oliefabriek De Toekomst en zeepfabriek De Adelaar. Via het
Zuideinde, de Zaanweg, het Noordeinde (met de chocoladefabriek van Erve de Jong) en de
Noorddijk (met de meelfabriek van Wessanen en de veevoerfabriek van Wessanen) werd
tenslotte Westknollendam bereikt. Het is duidelijk waarom de Zaanstreek in die tijd nog de
provisiekast van Nederland werd genoemd. Hier lag het keerpunt, waarna de lopers via de

Noorddijk, het Noordeinde en de Zaanweg de Zaanbrug overgingen naar Wormer. Meteen
over de brug rechtsaf passeerden de
lopers de rijstfabriek van Gebroeders
Laan, de cacaofabriek van Wessanen
en de verffabriek van Storm, van
Benthem en Kluyver.
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Bij de Bartelsluis liepen zij over het Zaandammerpad langs de papierfabriek van Van Gelder
naar de Dorpsstraat van Wormer. Aan het eind van deze Dorpsstraat wordt de weg linksaf
vervolgd in de richting van Jisp. We lopen recht op restaurant De Lepelaar af. Vanaf de brug
links zien we het Zwet waar, als de winter koud genoeg was, de Bannetochten op de schats
startten. We gaan nu rechts de Dorpsstraat af, waar we nog het fraaie eeuwenoude
Raadhuis passeren. Uiteindelijk wordt Neck bereikt.

Vanaf Neck werd via de Noorderweg terug naar Zaandam gelopen.

Over het Kalf en Oostzijde bereikten de lopers bij de Bernhardbrug de Julianaweg, waarna zij
finishten op de Gerhardstraat. Het was koud, regenachtig weer en de harde westenwind
zorgde op de Noorderweg voor een enorme slijtageslag. Uiteindelijk won Frederiks uit
Deventer in een tijd van 2.47.43 uur. De Zaanlandatleet Toon Besseling eindigde met 3.01.30
uur als vijfde. In totaal haalde 26 lopers de finish.
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