
Metselwerk 
Zomer 1989. tegenover de R.K. kerk en naast de Bonte Os in het Noordeinde is een metselaar op nr. 24 bezig 
met het repareren van een holle stoep. Een metselaar aan het werk zien is op zichzelf niet zo bijzonder maar, 
als hij een holle stoep a het repareren si, wordt het interessanter. Waarom een holle stoep voor een woning? 
Hierover zijn vel meningen, o.a. : dat het volk niet langs de ramen kon lopen. Maar daar gaat het nu niet om. 
De vraag is wel of de stoep gelijk met de bouw van de woning is aangebracht. De hierboven bedoelde stoep is 
echter later aan de woning toegevoegd. Op de foto zie je duidelijk het schone metselwerk van de gevel, 
(Schoonmetselwerk is de keurige afwerking van de voegen).  
 Het gebeurt niet elke dag, dat iemand zo’n bijzondere stoep voor zijn woning laat repareren! Het 
wordt echter nog leuker, als blijkt dat metselaar Kees Kwakman, tegenover het stadhuis op nr 10, de tweede 
holle stoep, die Monnickendam rijk is, aan het repareren is. Waar zo’n mooie zomerse dag al niet goed voor is. 
Zou deze stoep ook later zijn aangebracht? Nee, dat is hier niet het geval, er is geen “schoon metselwerk” en de 
ruimte achter de stoep i sopgevuld. Deze stoep was dus bij de bouw van de voorgevel aangebracht. We moeten 
hierbij op Kees afgaan, hij had het werk al geklaard en was aan het afvoegen. Dat er op één dag twee 
vakmensen van verschillende firma’s aan deze bijzondere stoepen werken is natuurlijk puur toeval. 
Wat geen toeval is, dat deze mensen er nog zijn om te maken wat wij, leden van onze vereniging, zo mooi 
vinden. We kunnen het wel hebben over : roedjes, mooie dakpannen, juiste verhoudingen van een gevel, 
topgeveltjes, stoepen, mooie steentjes, kleuren enz. en ook dat het allemaal zo mooi wordt in Monnickendam. 
Maar het moet wel gemaakt worden! De metselaar, timmerman en schilder zorgen er op het werk voor, dat 
o.a. de “buitenkant” langs de straten er goed bijstaat. En daar mopgen we als vereniging erg blij mee zijn.
  S.  Koerse. 


