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Eric Keesmaat en zijn 8000 stuks gereedschap

Een en al oog
voor detail

Eric Keesmoot ziet alles. Heeft hij een oud stuk gereedschap in zijn hand, don weet hij no

._ korte studie precies wdór het gebruikt is, waayoor, hoe en hoe lang. Een schaaf met roest
erop bijvoorbeeld? Die is veel buiten geweest. zit er zuut son? Loodgieteij. ls hij vettig?
Leerindustrie. Grijs? De bouw.

Ziln huis s eer pakhu s Keuken er douche

zjr orherkerbaar, het bed s verstopt.
SchLrifelend door hooqLrit vjft g centimeter
brede paadjes k!n le achteÍ zlf spu ler de

cortour€n var kameÍs s erhts vermoedei

zelfs de plafonds z jr onz chtbaar gewoÍ

den n de uitdrageÍrl.
Hoe hil daar leven kan?

Eric Keesmaat haalt zilr schouders op en

lacht wa| Hil heeft z jr eiqen, vo gers
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str kte orde ngedeelde were d. Het is de

were d van [,4 ka, uuÍwerken en pluchen

schildpadden. Van íener, foss e en en

w d kÍonke ende takker. Van op te knap-
pen meLbels Van u en, egels en voge s



. e door h€m qeschapen ziir Lrrt walroten
dopp nda! er denrennaalder. En, ters ot-
te, van gereedschap He€ ve€ gereed

schap.

Liefst smerig spul
overdag s Eric Íneesta bl zjn rnoeder,

ordeÍ veÍzamelaaB bekerd als het

Boldootvrouwtte. EÍic hield van knrtselen

zo ang ze zich kan herirner€n, veÍtelt zl
llren zat hLl daaÍ met z jn meccano, rnàr

kl n en lego op de grond. Er lirnrneren,

vraaq maaÍ aan de buren dal deed h l
liefst de hele dag door
Het verzameler van qereedschap g ng

he emaa varzelí loen hil een iaaÍ olvjf
was, in 1963, kÍeeg hjeer miniatLurwerk
bark met qereeds.hap. H j qebru kt het nu

nó9, op beurzen, a s een soort vis tekaar
tje. DaaÍra qroe de het qereedschap rnet

-' Er c ne€ En de veÍzarnelinq. H j heeft ru
\-/o'r 8000 íuks, voornarneliik handqereed.

schap

k het schoor en zet ik het weer in elkaer
lk weet zo prec es hoe hel eru t ziet Dan
ga ik het beschilver en Íubr ceren nde
conrputer k schrrli op uraar k het van

daan heb, voor hoev€el k hel lreb gekocht,

wat hel s, waar het voor s, eventLleel dooÍ
w e het s qebÍr kt en wanneer'
Waarom moet dat? Eic haa t weer ziin

schoude15 op er lacht wat. Rarc vraag.

Rubr ceren a es wi en hebben jaqer op

watje niet hebt.. È dat r etiL í het

wez€n var verzarne en? of het z n heeft, È

ret zo'n vraag als de vraag of het even z r
heeit. le doet heI omdat le heI euk vindt
E. c voe t m ssch en ook een zekere verant
woordeliikhe d. D e spu ler, de h íorie, het
lever dat er n zt, dat maq riel ver oÍer
gaan W e weet er íraks noq hoe d€ eerste
kett nqzaag eru t zaq? W e weet we k 5pu

rnef qebruikte orn bort te beweÍken, om

daken te dekken, epe s te snilden v olef
te bouwen ood te gieten, vlas te karnrnen

rjke en ndrlrkwekkende verzerne ng kun-
stig hu sv jt en perfect restalrÍatrewerk, tot
stand gekomen in de rauwe !itspar nger
van de verzame rg, g-"tu qt daarvar in
sti ego e Jugendsti kunstenaaÍena es-

kLnner Carl Adolph L on Cachet was veíe
fan lie var de Keesnraats Dat bloed is

r et veÍspi d Vee weÍk var Eri- § geriaa .

Zonde dat het b nneiskamers bliift

Droom
Het museum za nr ssch en altiid een

droom bllven Wart w e za dat beta en?

Erc werkte oot a s meube maker maar

weÍd afqekeurd. H j sa b I as h j af er
toe iets kopen kan 0ndert!sser heell hil
het op één na rnoo íe leven dat hji z ch

voor kan stel en. Z ln enjqe be ernmering,
naast rugk achten en moei jke voeter
vormt de tld de lild om achteÍ ontbreken

de gereedschappen aan t€ gaan en a e

deeën ! t te voeÍen dre leven r z jr hoofd

"Als k ets nieuws

heb,' zegt hj, 'ga ik
het eerst he emaa

uil elkaar haler onr

te zien hoe het s

qemaakt. Het efí
heb ik smer q spu ,

want datvertelt
veel over hel
gebru k ervan. Heb
je brjvoorbeeld een

schaaf met roesl

erop/ Dan weet le
dat hj veel bu ten s

geweest. Zt er zuur
aar? Dan s hii

laa,sch iíliil door

-!en oodq eter
qebruild s hii ver
tiq? Dan kornt hil

uil de leer ndustrie

h h j qrjs van spe-

Welke qereedschap

pen zou h j graag

rog hebbenT Er c

'Bosch heeft een laa r

of vilf ge eder een

specaevakschuLrÍ
machire L tqegeven

eef zogeraamd vuisl
ie, utqevoerd n don

ker nanaakhout com

pleet nret neÍí Die

zou ik qraag w len

hebber Er Black &
Decker heeft oo t een

gehad waaÍ le v€r

schilende hulpstLrk

k€n op kurt zetten,
zoa s een heggen

een schuuÍrnach ae.

Van d e h!lpstLkken
zoek ik noq de stof

c e? Dan za hii ir de bouw zltn gebru kt.

Soms zie ie verfÍesten, stukjes stol of spo
rcn van verbÍand ng dooÍ e ektr cte t Zo

kun le de herkonrst vaak her e den

Aan het materiaal en sorns de vorrn err'an

zret Eic hoe oud het qercedschap is. Hee

pÍecies, weet ziin moeder, zelfs van eeuwen
geleden Hii b jkt er zelden meer dan tien

iaar naast Ie zilten Enaandesliltage
eest h j de man er van gebrLr ker af Hoe

de gebru ker het gereedschap vasthield, of
hj nks was of rechts, hoegrootzjn har
den waren Soms orthult d t gebruik ook

het beíoep van de qebru keÍ.

Als k alle5 heb bekeker', zeqt Er c, 'maak

of Í et te tÍekken? teidekkers gereedschap

bjvoorbee d is heelzeldzaan. Na de dood
van de gebru keÍ ging dal vroegeÍ rnee in

de kÈt. En trolseerloodjes, waarrnee qaten

in omqesaqen lood weÍder afqedekt, zin
thans streng beschernd. EÍic heelt van

be de d verse moo e vooÍbee der. Zjr col-

lectie s uflek
Het iefst zoL hjdeze co lect e dan ook
toner ir een e ger museLrn. Er bjhet
museum 70u een w€rkp aats moeten zilr.
luisi dàt is het eerste dat je Er. zou gun

nen Want deze veram€ aar he€ft een we
hee bjzondeÍe qave hrizetneia een

ailes in éér oogopslaq, hil ofthoudt ook
wat hrl heeft gez en en kan het in vee

geva en namaken zonder voorbeeld Eer
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zuiger. En een elektr sche rchaafrnach re
van bakeliet, d e zoek ik ook roq '

[i]ljn eiqen topstuk? Ercpenn. lets heel

s nrpe s e ger llk. Het § eer booroms aq,

een handboor, maar dan eer dle iemard
heeft omgebouwd tot ratel Dat v nd k wel
hee apaÉ er hend q qedaan '

Wie helpt Etic Keesmdqt qqn
bovenqenoemde spullen? Wie
heeft ideeën of típs voor een
ge reed sch d p p e n m u 5eu m e n./ of
wetkploots? Bel met Eric of zijn
noedet Nel Keesmqqt:
020-6840962.

Yvonne van Os€h


