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niet bang
Ruim 12 jaar geleden stond Eric 
van der Kaay (49) zelf voor dit pro-
bleem. Zijn computer was kapot, 
wat nu? Computerkennis had hij 
niet, een groot doorzettingsvermo-
gen des te meer. Hij begon daarom 
als autodidact met zelfstudie, in een 
tijd dat ook internet in opkomst 
was. Eric was niet bang om af te 
gaan of van zijn fouten te leren. Als 

hij er zelf niet uitkwam, dan voelde 
hij zich niet te groot om deskundi-
gen om hun raad te vragen.

als zijn werk
Het is die eerlijke en oprechte hou-
ding, waardoor mensen in zijn di-
recte omgeving hem steeds meer 
vroegen hen bij hun computerpro-
blemen te helpen. Van der Kaay wil-
de daarbij zijn kennis niet exclusief 
voor zichzelf houden en deze graag 
met anderen delen. Als hij het ech-
ter niet meer wist of reparatie vol-
gens hem niet zinvol was, dan zei 
hij dat ook gewoon. In de loop van 
zo’n 2 à 3 jaar kwam hij zo steeds 
meer bij mensen aan huis.
Eerder had Eric 17 jaar lang als 
chauffeur / planner in de transport-
wereld gewerkt. In 1997 belandde 
hij in de ziektewet. Nadat hij beter 
was, begon hij te merken dat hij ei-
genlijk niet meer zo’n trek had in 
zijn oude baan. Hij kreeg veel meer 
zin om verder te gaan in de compu-
terwereld en vatte het idee op om 
dit als zijn werk te gaan doen.

schoenmaker hou je bij je leest
Via zijn toenmalige vriendin kwam 
hij in die tijd in Rotterdam terecht 
en ontdekte in de Benthuizerstraat 
een PC-winkel. Daar is hij 2 jaar 
lang zonder betaling gaan werken. 
Hij ontwikkelde zich steeds verder 
en maakte kennis met alles wat er 
zoal met computers mis kan gaan.
Hij kwam op een punt dat hij moest 
gaan kiezen: wilde hij in de verkoop 
of verder met reparaties? Er waren 
volgens hem al te veel winkels met 
computerverkoop, voor zichzelf had 
hij veel meer plezier in repareren 
en  installeren. Daarbij geldt voor 
hem heel sterk: “Schoenmaker hou 

De ‘doe maar gewoon, dan doe je al 
gek genoeg’-mentaliteit is hem op 
het lijf geschreven. Zo letten de 
mensen heel goed op elkaar, maar 
laten tegelijk elkaar in hun waarde 
en met rust. “Ik voel me hier thuis” 
vat Eric kort en bondig samen.

geen blad voor de mond
Regulier kan men bij Kaay PC voor-
al terecht voor computerreparaties, 
het laten maken van netwerken en 
het laten bouwen van websites. Zo-
als uit het voorafgaande al mag blij-

je bij je leest, ga niet verder dan je 
aan kan!”
Op zoek naar een geschikt pand 
ontdekte hij in de 1e Pijnackerstraat 
op nummer 138a een ruimte die het 
voor hem helemaal was.

Multiculturele tent
Het is vanaf de opening nu zo’n 
2_ jaar geleden een open zaak ge-
worden: iedereen is er met zijn of 
haar (computer)problemen van 
harte welkom. De mond op mond-
reclame doet zijn werk, vele men-
sen komen er terug, er is sfeer in 
de multiculturele tent. Zo heeft hij 
een Turkse stagiaire, voor het on-
derhouden van computernetwer-
ken is er een Surinaamse vakman 
en een oer-Hollandse bejaarde man 

zorgt voor de verse koffie. Eric zelf 
is nooit te beroerd om een gezel-
lig en/of informatief praatje aan te 
gaan.

thuis
Het Oude Noorden beviel Eric van 
der Kaay zo goed, dat hij besloot om 
er ook te gaan wonen. De volksaard 
in de wijk spreekt hem heel erg aan. 

ken, eerlijkheid en vakmanschap is 
daarbij gegarandeerd.
Naast dit ‘standaardwerk’ houdt 
doorzetter Eric van der Kaay ook 

graag van een uitdaging, niets is 
hem te dol. Zo vertelt hij smake-
lijk over zijn huidige klus: het in 
een caravan maken van een mobiel 
kantoor. Ook het op maat maken 
van websites, passend binnen het 
persoonlijk budget, kan hem niet 
moeilijk genoeg zijn.
Men moet er echter wel op voorbe-
reid zijn dat Eric in het contact met 
zijn klant geen blad voor de mond 
neemt en zegt waar het op staat. 
Een “nee”, omdat de klus technisch 
niet (meer) lukt dan wel de kosten 
niet tegen de baten opwegen, be-
hoort gewoon tot de mogelijkheden.

tot in lengte der dagen
Bang om zijn hobby en werk kwijt 
te raken is Eric niet, computers en 
hun mankementen zullen er im-
mers tot in lengte der dagen blijven. 
En bedenk op die soms wanhopige 
momenten gedwee: “Iets met je PC 
…naar Kaay PC!“

Route du Nord 

spookdorp
Sinds een jaar of vijf staat het 
Oude Noorden in het teken van 
grootschalige renovaties, waarbij 
oude panden aan bijvoorbeeld het 
Zwaanshals en de Zaagmolenstraat 
hun oorspronkelijk uiterlijk terug-
krijgen. Om met een toename van 
lege, nog op te knappen winkelpan-

den, de buurt niet in een spookdorp 
te veranderen, boden de verant-
woordelijke woningbouwcorpora-
ties Com.wonen en PWS Rotter-
dam deze bij kunstenaars aan om 
ze te gebruiken als tijdelijke atelier- 
en expositieruimtes.

Marcel Niehoff, Sandra Breuer, 
Eddy Kaijzer en Michelle van Dijk 
zaten bij de eerste kunstenaars die 
ruimtes kregen toegewezen. Zij 
werden de organisatoren van de 
kunstroute.

leuker dan Brooklyn
Michelle: “Het Oude Noorden is 
nog een echte volksbuurt met veel 
historie. Kunst ontstaat vaak in dit 
soort wijken en komt hier tot bloei. 
Kunstenaars zoeken goedkope 
woon- en werkplekken en maken 

Zigzaggen
Hoewel Route du Nord inmiddels 
grofweg het gebied tussen de Zaag-
molenkade en de Benthuizerstraat 
bestrijkt, is het Zwaanshals het 
meest drukbezet met exposities in 
lage panden en winkels die je vanaf 

vervolgens de omgeving beter en 
interessanter. Dat trekt weer an-
dere mensen aan. Ik vind het Oude 
Noorden momenteel leuker dan 
Brooklyn in New York. Steeds meer 
creatieve mensen beginnen hier 
een winkel of organiseren leuke 
dingen.”
Eddy: “We kregen het idee om onze 

openingen op elkaar af te stemmen 
en zo ontstond begin 2007 de eerste 
kunstroute. Drank en flyers werden 
verzorgd door de toenmalige ont-
wikkelmanager van de buurt Hans 
Noordermeer met bijdragen van de 
woningbouwcorporaties Com.wo-

nen, PWS Rotterdam en Woonstad 
Rotterdam.”
Marcel: “We hadden nog niet veel 
geld, maar het werd een geslaagd 
en positief gebeuren.”
Eddy: “Het was beslist succesvol, 
want in dat eerste jaar hebben we 
meteen drie kunstroutes georgani-
seerd. Het jaar daarop hebben we er 
nog eens twee gedaan, waarvan de 
eerste was afgestemd op de opening 
van Galerie op de Rotte. Er kwamen 
ondertussen steeds meer panden 
vrij die we erbij konden betrekken.”

het kruispunt met de Zaagmolen-
straat tot aan het Noordplein doen 
zigzaggen over deze winkelstraat.
Met veel werk van jonge kunste-
naars geeft het een goede indruk 
van wat er leeft op het gebied van 
design, fotografie, installaties, 
schilderkunst en andere kunstdis-
ciplines.

Eddy: “De enige norm waar we ons 
vanaf het begin aan hebben gehou-
den is dat het nieuw werk moet zijn, 
toegespitst op de kunstroute. Steeds 
meer autochtone en allochtone on-
dernemers sluiten zich bij de route 
aan en laten kunstenaars in hun 

winkels exposeren. Of men verzint 
speciale Route du Nord-acties en –
menu’s!”

niet in hoge toren
Marcel: “Op het Zwaanshals han-
gen de foto’s van Bastiaan Kwast. 
Hij maakt mooi en sereen werk. 
Het heeft een bepaalde rust en in-
troversie die Bastiaans zelf ook uit-
straalde toen we hem ontmoetten. 
Daar tegenover staat een wilde, ex-

pressionistische kunstenaar als Ben 
Meyer die zichzelf helemaal goud 
schilderde en zo als een levend 
kunstwerk rondliep. Op weg naar 
huis schijnt hij nog onwel te zijn 
geworden, omdat zijn huid door 
de verf niet kon ademen. Dat soort 
contrasten maakt Route du Nord zo 
bijzonder.”
Eddy: ”Route du Nord heeft een 
wervende functie. We laten werk 
zien aan elkaar en het publiek en 
zitten niet in een hoge toren, maar 
zetten de deuren wijd open. Er be-
staan genoeg galeries waar je niet 
eens wilt binnenstappen. We laten 
zien kunst beslist leuk en toeganke-
lijk kan zijn.”

Your world
De succesvolle PR van Route de 
Nord werd mogelijk gemaakt door 
Your World en de deelgemeente 
Noord. Duizenden jongeren kwa-
men dan ook op dit bijzondere eve-
nement af.

wat ooit begon als een onderlinge afspraak van een 
groepje lokale kunstenaars om hun openingen op 
elkaar af te stemmen, is in drie jaar tijd uitgegroeid 
tot een serieus te nemen kunstroute. aan de route 
du nord doen nu, in meer dan vijfentwintig expo-
sitieruimtes, zo’n honderd kunstenaars mee. Daar-
naast is er aandacht voor muziek, theater en litera-
tuur. Mede door een initiatief als dit groeit er steeds 
meer een creatief klimaat in het oude noorden.

Leuker dan Brooklyn

Zigzaggen over deze 
winkelstraat

Kunstenaars zoeken goedkope woon- en 
werkplekken en maken vervolgens de om-
geving beter en interessanter

Mede door een initiatief als dit groeit er 
steeds meer een creatief klimaat in het Oude 
Noorden
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Eerlijkheid en vak-
manschap is daarbij 
gegarandeerd

Niet echt kaas van 
gegeten

iets met je pc… naar kaay pc
(personal) computers zijn een onlosmakelijk onderdeel van de moderne 
tijd. wanneer er met de (eigen) computer iets serieus aan de hand is, dan 
hebben de meeste mensen daar niet echt kaas van gegeten. Dan is het 
goed te weten dat er in de wijk een betrouwbare en eerlijke computerre-
parateur is, die zelfs “nee” kan en durft te zeggen.

Computerreparatiebedrijf Kaay PC is gevestigd aan de 1e Pijnackerstraat 
138a, telefoonnummer (010) 265 69 32. E-mail: kaaypc@telfort.nl, web-
site: www.kaaypc.nl. Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 12.00 
tot 18.00 uur, op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Buiten deze tijden kunt 
u altijd een afspraak maken.

Schoenmaker hou je 
bij je leest




