
Haarlem, 25 april 2005

Beste oud-medewerker van Overdorp,

In 1917 richt Cornelis Overdorp een transportbedrijf op in IJmuiden. Na enige moeizame 
jaren groeit het bedrijf uit tot een succesvolle onderneming met in zijn hoogtijdagen een 
indrukwekkende vloot vrachtwagens. Eind jaren negentig gaat het helaas slechter met als 
resultaat het einde van Overdorp in 2002. In die tussenliggende jaren heeft Overdorp een 
stempel gedrukt op IJmuiden,  op het internationale transport en niet te vergeten op al zijn 
medewerkers. Voldoende redenen dus om het verhaal van Overdorp te vertellen in een 
boek.

Het idee voor dit boek komt van ondergetekenden Arnold Tamminga, Robert Servaas en 
Jim de Groot. Wij hebben alle drie een voorliefde voor Overdorp door hobby, interesse en 
verleden. Inmiddels beschikken we al over veel materiaal, voornamelijk foto’s, maar om het 
boek zo compleet mogelijk te maken zijn we nog op zoek naar extra stukjes van de puzzel.

Daarom willen we u vragen ons te helpen door uw kennis, wetenswaardigheden, leuke 
anekdotes, archiefmateriaal en foto’s van het voormalige internationale transportbedrijf 
OVERDORP b.v. uit IJmuiden met ons te delen. Uw hulp, in de vorm van vertellen over uw 
werkzame jaren bij Overdorp, ondersteund door foto’s, knipsels enz. kunnen wij heel goed 
gebruiken. Wij vragen u dan ook om het materiaal dat u heeft zeker niet weg te gooien. Als u 
deze “opruimwoede” toch niet kan weerstaan, doe ons er dan een plezier mee!

Om ons netwerk onder de (oud)medewerkers van Overdorp te vergroten vragen wij u zoveel 
mogelijk informatie te verzamelen over bij u nog bekende (ex)collega’s. Hoe vaag de 
informatie soms ook lijkt, uit onverwachte hoek kan ook hier soms een stukje van de puzzel 
gevonden worden.
Wij vinden het geen enkel probleem dat u onze namen, adressen, telefoonnummers, 
internetadressen of deze brief kenbaar maakt aan anderen uit uw familie-, vrienden- of 
kennissenkring. Alle informatie is welkom!

Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking en tot ziens.

Met vriendelijke groeten, Arnold, Robert en Jim.



Arnold Tamminga
(13-08-1970)

Robert Servaas
(15-5-1967)

Jim de Groot
(5-1-1964)

Ik ben getrouwd en heb twee kinderen, 
een dochter (2jaar) en een zoon 
(2maanden). Ik ben werkzaam als ICT-
specialist en ben momenteel bij het 
Kennemer Gasthuis gedetacheerd. 

Ik ben getrouwd en woon in Almere. Ik 
werk als redacteur bij Autovisie in 
Amsterdam.

Ik ben getrouwd en heb twee kinderen, 
een dochter (5) een zoon (3). Ik werk 
sinds 5 jaar bij de brandweer (in 
Haarlem) als brandweerofficier.

Mijn vader, John Servaas, werkte bij 
Overdorp vanaf 1978 tot 2000. 
Inmiddels geniet hij alweer enige jaren 
van de VUT.

Ik ben de zoon van Gé de Groot 
chauffeur bij Overdorp in de periode 
1968 – 1969 en van oktober 1976 – 
februari 1981.
Gé is op 13 augustus 2004 overleden 
na complicaties bij besmetting door de 
mrsa-bacterie, zijn gezondheid was al 
enige jaren erg broos.

Door modelbouwactiviteiten ben ik in 
aanraking gekomen met het bedrijf 
Overdorp. Als aanvulling op de 
modelbouw maakte ik jarenlang foto’s. 
(1985-1999) Door deze activiteiten 
raakte ik geïnteresseerd in de 
geschiedenis van Overdorp en begon 
hiervan zo veel mogelijk te 
verzamelen. Na de contacten met 
Robert en later ook met Jim leeft het 
idee om het boek te gaan maken. Op 
mijn website staat een kort historisch 
overzicht en een wagenparklijst.

In de jaren dat mijn vader werkzaam 
was bij Overdorp ben ik ontelbare 
malen met hem mee geweest. Ook als 
hij er niet was, liep ik geregeld bij het 
bedrijf binnen. Aan die periode bewaar 
ik geweldige herinneringen. Bovendien 
ben ik geboren en getogen 
IJmuidenaar dus Overdorp zit me 
gewoon een beetje in het bloed. Door 
de toevallige ontmoeting met Arnold 
en Jim ontstond het idee voor het 
boek.

Al enige tijd had ik plannen een boek 
te maken over de geschiedenis van 
internationaal transport in de IJmond 
met in het bijzonder Overdorp.
Regelmatig ben ik via internet de web-
site van Arnold tegen gekomen en van 
het een kwam het ander. Door onze 
kennis en krachten te bundelen ben ik 
er van overtuigd dat een boek over 
Overdorp haalbaar is.

Arnold Tamminga
Griend 45
1967 ED Heemskerk
tel: 0251 200129
(antwoordapparaat aanwezig)
e-mail: arnold@atamminga.nl 
web: www. atamminga.nl

Robert Servaas
Terracottastraat 110

1339 BM  Almere
tel: 036 5213003

e-mail: r.servaas1@chello.nl

Jim de Groot
Bloemveldlaan 34
2015 HD Haarlem
tel: 023 5 249 002 

(antwoordapparaat aanwezig)
e-mail: jim.de.groot@12move.nl


