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Het is 1970 als de 24-jarige Joop van Overbeek zijn makelaarskantoor start 
in een voormalige tandartspraktijk aan het Tramplein 2 in Purmerend. Met 
een gezonde dosis lef en ambitie bouwt hij zijn bedrijf uit tot een bloeiende 
organisatie met meerdere vestigingen in Noord-Holland. Met broer en 
bedrijfsmakelaar Ton en zijn voormalige rechterhand makelaar-taxateur 
John van Voorst blikt hij terug op 50 jaar Van Overbeek Makelaars.

“Op mijn 20ste ben ik begonnen als zelfstandig 
ondernemer met een klein assurantiekantoor. In 
die tijd was makelaar nog een beschermde titel 

waarvoor je de eed of gelofte moest afleggen voor de arron-
dissementsrechtbank. Dat gold dus ook voor mij, maar voor-
dat ik met Van Overbeek Makelaars kon starten, moest ik eerst 
voor de Kamer van Koophandel (KvK) enkele praktijkproeven 
uitvoeren met pandtaxaties en het opstellen van taxatie- 
rapporten. Na positief advies van de KvK kon ik bij de recht-
bank in Amsterdam de eed afleggen. Met mijn 24 jaar was ik 
één van de jongste beëdigde makelaars van Nederland. 

Tandartspraktijk
Het eerste pand dat ik verkocht, was een rijksmonument 
aan de Bierkade 9 in het centrum van Purmerend. De baas 
van mijn vader woonde daar en gunde mij deze opdracht. Ik 
verkocht het in 1969 voor 125.000,- gulden, omgerekend zo’n 

60.000,- euro. Ik schat dat het nu vijftien keer zoveel waard 
is. In het eerste jaar werkte ik nog vanuit huis, maar in 1970 
kreeg ik de kans om een oude tandartspraktijk over te nemen 
aan het Tramplein 2 in Purmerend. Deze praktijk stond al een 
jaar leeg. Geen enkele tandarts had interesse en daarom kon 
ik de ruimte overnemen, maar wel op voorwaarde dat ik ook 
de complete tandartsuitrusting inclusief tandartsstoel en 
boorapparatuur overnam. Gelukkig kon ik alles doorverkopen 
aan een andere tandarts. 

Overloopsteden
Purmerend telde in 1970 nog maar 10.000 inwoners, maar 
mijn bedrijf kreeg al vrij snel de wind in de zeilen door de uit-
bouw van Purmerend. Je moet je voorstellen dat er in die tijd 
in Amsterdam een enorme woningnood heerste. Jonge stellen 
woonden noodgedwongen nog bij pa en ma op een flatje 
omdat er niets betaalbaars te vinden was. Om die nood op te 
vangen, waren provinciesteden als Purmerend, Hoorn en Alk-
maar aangewezen als zogeheten overloopsteden. In die eerste 
jaren bestond mijn werk vooral uit netwerken en contacten 
leggen met aannemers en bouwbedrijven. Ik zat heel veel in 
Amsterdam, want daar moest je zijn om huizen te verkopen. 
Starters die in de hoofdstad geen betaalbaar pand konden 
vinden, hadden in Purmerend en andere steden meer succes. 
Daar kon je met premiekoop van de overheid nog voor 30.000 
gulden een eengezinswoning kopen. Zo hebben we duizenden 
mensen aan een woning geholpen in Noord-Holland.

Samen in de box
Als jong makelaartje moest ik me natuurlijk onderscheiden en 
werken aan mijn naamsbekendheid. Marketing was toen nog 
een redelijk onbekend verschijnsel in ons vakgebied, maar ik 
voelde goed aan dat ik mij hiermee kon manifesteren. Dus ik 
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Joop: “In de jaren ‘70 was makelaar 
nog een beschermde titel waarvoor 
je de eed of gelofte moest afleggen 
voor de arrondissementsrechtbank.” 

“ We doen in stenen,  
maar het gaat om mensen”

Het rijksmonument 
aan de Bierkade 9 in 
Purmerend is het eerste 
pand dat door Joop van 
Overbeek is verkocht 
in 1969 voor 125.000,- 
gulden. In die tijd een 
knappe opbrengst. Het 
pand is nu ongeveer het 
15-voudige waard. 
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plaatste paginagrote advertenties in de kranten en ik was de 
eerste makelaar uit de regio die in Amsterdam adverteerde op 
trams en bussen. De tramlijn naar de Bijlmer was net aange-
legd en het gaf mij een trots gevoel als ik de trams met mijn 
bedrijfsnaam voorbij zag rijden. Die advertenties werkten 
zeven dagen per week voor mij. Ik ben er wel van overtuigd 
dat ze hebben bijgedragen aan de groei van mijn bedrijf. 
In 1972 kon ik de vraag in mijn eentje niet meer aan. Ik had 
al twee secretaresses in dienst en John van Voorst was de 
eerste makelaar-taxateur die dat jaar in de zaak kwam. John 
en ik zijn buurjongens en jeugdvrienden. Beiden geboren en 
getogen in de Wouter Sluislaan in Zuidoostbeemster. We heb-
ben als baby’s zelfs nog samen in de box gelegen. We kennen 
elkaar dus al 72 jaar.” 

Kassa op de balie
John: “We zijn kleinschalig begonnen en in mijn beginperiode 
deed ik assurantiën en hypotheken erbij. Je kunt het je nu niet 
meer voorstellen, maar in die jaren was het gebruikelijk om 
de assurantiepremie contant te innen. Dat was vooral voor 
klanten die niet wilden betalen via de bank of giro. Die betaal-
den cash bij ons op kantoor. We hadden zelfs nog een balie 
met een grote kassa staan. Ook de weekhuur werd vaak op 
kantoor afgerekend. Dat veranderde allemaal pas in de jaren 
tachtig met de invoer van de eurocheques.” 

Startklaar
Joop: “Er kwam meer ruimte om onze marketingactiviteiten 
uit te bouwen met een eigen Huiswijzer en vanaf 1978 de Be-
drijfswijzer. Deze werden wekelijks in een oplage van 200.000 
stuks huis-aan-huis verspreid in Waterland, Amsterdam en 
West-Friesland. Onze oplage was groter dan het Parool. Daar-
naast adverteerden we ook wekelijks in de Woonkrant; de 
zaterdagbijlage van de Telegraaf. Die advertenties gaven we 
nog telefonisch door en later per fax. Die zaterdagkrant plofte 
bij de lezers al voor zonsopgang op de mat.” 
John: “Om half negen zaten wij dan startklaar op kantoor om 
alle telefoontjes te ontvangen en afspraken in te plannen voor 
bezichtigingen. De zaterdag was daarvoor de beste dag, want 
doordeweeks was dat lastig. Mobiele telefoons waren er nog 
niet en wij waren voortdurend op pad en dus moeilijk bereik-
baar. Bij terugkeer op kantoor lag er vaak een reeks terugbel-
verzoeken, maar dan was degene die je wilde spreken weer 
weg. Soms duurde het wel dagen voordat je de juiste persoon 
te pakken had.”  

Joop: “Het makelaarsvak is geen negen tot vijf baan. Dat is het 
nu niet, maar toen al helemaal niet. Mensen kregen nog geen 
vrij van hun werk om een woning te bezichtigen. Dat kreeg je 
alleen voor een bezoek aan de notaris of de aangifte van je 
pasgeboren kind bij de burgerlijke stand. Daarom waren wij 
heel veel avonduren en weekenden druk met bezichtigingen.” 

Zittingen in Hotel Krasnapolsky
John: “Als projectmakelaars organiseerden we wekelijkse 
zittingen in Hotel Krasnapolsky, Het Carlton of de Rode Leeuw 
in Amsterdam. Hier brachten we nieuwbouwprojecten onder 
de aandacht uit bijvoorbeeld Heerhugowaard, Grootebroek 
of Bovenkarspel. Wekelijks adverteerden we in de Woonkrant 
met de tekst: ‘Eigen woning in het groene Noord-Holland’. 
Dat werkte als een magneet, want we hadden deze zittingen 
altijd op donderdagavond en dan was het koopavond in 
Amsterdam. Mensen gingen eerst winkelen in de Bijenkorf en 
kwamen dan bij ons. Joop en ik zaten daar samen met een 
hypotheekadviseur zodat mensen direct financieel advies 
konden krijgen. In de zaal stonden stands met foto’s en teke-
ningen van voorbeeldwoningen waar mensen langs konden 
lopen en direct een keus uit konden maken. Een bijkomend 
voordeel waren de modelwoningen in de nieuwbouwwijken 

John: “Mobiele telefoons waren er 
nog niet en wij waren voortdurend 
op pad. Soms duurde het dagen 
voordat je iemand te pakken had.” 

Een foto van de 
medewerkers, het 
zal midden jaren ‘80 
zijn geweest. Het 
was nog de tijd van 
typemachines, telefaxen 
en schoudervullingen. 

Het eerste pand  
van Van Overbeek 
aan Tramplein 2. 
Deze voormalige 
tandartspraktijk nam 
Joop over in 1970 
mét de complete 
tandartsinventaris.

Ton van Overbeek legt contact met de lokale ondernemers. 

Op zaterdagmorgen zaten 
de medewerkers om 

08.30 uur startklaar om 
reacties op advertenties 

in de Woonkrant te 
beantwoorden.

± 1985
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waar mensen op zaterdag met de trein naartoe konden om 
een kijkje te nemen. Dit voordeel en de koopsubsidie maakten 
het samen extra aantrekkelijk om een woning te kopen. Er zijn 
op die avonden heel wat koopovereenkomsten gesloten.” 

Kantoren in Amsterdam
Joop: “Die overloop uit Amsterdam gaf een enorme boost aan 
ons bedrijf. We verkochten veel aan projectontwikkelaars zo-
als Bouwfonds en andere belangrijke aannemers. De zittingen 
op donderdagavond trokken zoveel publiek dat het aantrek-
kelijker was om een eigen vestiging te hebben in Amsterdam. 
In 1978 openden we een filiaal aan de Vijzelgracht en later dat 
jaar een kantoor aan het Buikslotermeerplein. Het was het 
begin van onze Amsterdamse periode.”  

Candlelight
John: “We zijn zelf ook enkele jaren projectontwikkelaar ge-
weest met een aantal bouwprojecten in de Wieringermeer. In 
Hippolytushoef hadden we een complex met huurwoningen 
staan die vrij kwamen voor verkoop. Ik herinner me nog dat 
ik meerdere maandagavonden hiernaartoe ben gereden voor 

hypotheekgesprekken met zeelieden. Dat was de enige avond 
dat ze niet op zee waren. Het waren intensieve gesprekken, 
want deze mensen hadden vaak geen enkele notie van hypo-
theken of de regels over woningaankoop. Tot drie decimalen 
achter de komma moest ik ze dat duidelijk maken. Vaak reed 
ik dan na elf uur weer naar huis met Candlelight van Jan van 
Veen op de radio. Kon ik even bijkomen van alle drukte.” 

Telex en kopieermachine 
Joop: “Wij waren jong en gedreven en wilden vooroplopen 
met ontwikkelingen. Wij waren in 1974 het eerste makelaars-
kantoor in Purmerend met een Plain Paper kopieermachine 
van Océ en begin jaren tachtig met computers van IBM. Dat 
waren enorme kasten.” 
John: “We hebben zelfs op een blauwe maandag nog een 
telex op kantoor gehad voor het versturen van telegrammen. 
We waren toen al verhuisd naar Tramplein 8. Dat apparaat 
maakte zoveel herrie. De hele balie begon te daveren als er 
een telegram werd verstuurd, dus die hebben we maar snel 
weer weggedaan en vervangen door de telefax. Dat was een 
hele vooruitgang. Alle correspondentie ging nog per post. Elke 
ochtend werd deze bezorgd, maar op zaterdag haalde ik onze 
postbus op het postkantoor leeg. De postbeambte kende mij 
bij naam en had al een volle doos klaarstaan met notariële 
aktes en koopovereenkomsten. Het opstellen van taxatie- 
rapporten ging in de jaren zeventig vrij omslachtig. Eerst 
moest er een brief naar het kadaster met daarbij een aan-
vraagformulier voor kadastrale gegevens. Die werden dus per 
post verstuurd, waarna wij het taxatierapport konden uittik-
ken op de typemachine.”

Specialiseren in bedrijfsmakelaardij 
Ton: “In 1978 deed ik als bedrijfsmakelaar mijn intrede in 
het bedrijf. Ik had een marketingachtergrond, want ik was 
verkoopdirecteur geweest bij Duyvis, Page en Honig. Mijn 
marketingkennis was een voordeel en bovendien deelde ik 
dezelfde visie en drive als mijn broer Joop en John. Andere 
kantoren deden het zakelijk vastgoed ‘erbij’. Vaak waren het 
zelfstandige makelaars die het hele totaalpakket aanboden 
van koop, verkoop, huur, hypotheken en verzekeringen. Wij 
wilden ons specialiseren, want bedrijfsmakelaardij is echt een 
ander vak met andere mensen en een andere taal. Ik kwam 
uit het bedrijfsleven en was gewend om met ondernemers te 
praten en te onderhandelen. Ik weet hoe je snel tot de kern 
moet komen en belangen kan onderkennen en behartigen. 
Wij wilden marktleider worden in de bedrijfsmakelaardij. Om 
dat te bereiken, moet je uitstralen dat je een breed aanbod 
hebt. Ik ben meteen volop gaan netwerken en acquireren via 
gemeenten en ondernemersverenigingen. Ik heb heel wat 
recepties afgelopen en ben ook nog negen jaar voorzitter ge-
weest van de Industrieclub. Dat netwerken leverde heel veel 
op. Als ik een interessante tip kreeg, ging ik bellen en zorgde ik 

Ton: “Om te acquireren liep ik heel 
wat recepties af en was jarenlang 
voorzitter van de Industrieclub.”

Een Huiswijzer uit 1982 .

Op pad met de bus voorzien van Van Overbeek 
reclame.

Van Overbeek was vooruitstrevend door als één van 
de eerste makelaars in Amsterdam te adverteren op 
bushaltebordjes, bussen en trams. 

In 1978 werd gestart 
met de Bedrijfswijzers. 

Deze is van 1988.

1997

Advertenties uit de beginjaren. Een vraagprijs werd toen niet 
genoemd.
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dat ik bij de ondernemer aan tafel kwam. Dat gaf een injectie 
aan deze bedrijfstak.” 
 
Uitbreiding in kantoren
John: “We waren vernieuwend en gericht op expansie. Zagen 
we in een stad een pand met potentie, dan kochten we het. 
Altijd een kantoor met hoekligging, want dat zorgt voor een 
sterke uitstraling.” 
Ton: “Ik mocht met mijn mensen de bedrijfsverplaatsing rege-
len van Dropfabriek Klene van de Amsterdamse Jordaan naar 
Hoorn. Dat liep zo gesmeerd dat de Hoornse wethouder van 
Economische Zaken vroeg of we vaker zaken wilden doen met 
de gemeente, op voorwaarde dat we een vestiging in Hoorn 
openden. Ik zag dat wel zitten en Joop ook. De wethouder 
reageerde verheugd: ‘Als je komt, zorg ik dat het licht op groen 
staat,’ zei hij lachend tegen mij. En zo geschiedde. Joop heeft 
de hele huisvesting geregeld en op 1 januari 1993 is het kan-
toor feestelijk geopend in aanwezigheid van burgemeester en 
wethouders van Hoorn. 
Naast Hoorn openden we in maart 1997 in Edam een kantoor 
en in november van dat jaar een vestiging in Bovenkarspel. 
In Purmerend verhuisde het bedrijf in 1978 naar Tramplein 8, 
daarna naar Gorslaan 60 en vijf jaar geleden naar de huidige 
locatie aan de Gorslaan 12.” 

Hoge hakken
Joop: “Wij waren één van de eerste kantoren in de regio met 
vrouwelijke makelaars in dienst. Een bewuste keuze, want 
vrouwen hebben een sterk inlevingsvermogen en die eigen-
schap is heel belangrijk bij bezichtigingen.” 
John: “Als we een huis gingen bezichtigen met een echtpaar 
werd er niet zozeer gelet op de reactie van de man, als wel die 
van de vrouw. Als de echtgenoot dolenthousiast naar buiten 
kwam, maar zijn echtgenote sjokte erachteraan, wisten wij dat 
de koop niet doorging. Maar als de vrouw op hoge hakken blij 
door de woning trippelde, gingen we zaken doen. Vrouwelijke 
(kandidaat-)makelaars voelden die stemming nog beter aan.” 
Joop: “Onze focus lag dus op het aannemen van vrouwen en 
dat was best revolutionair, want vrouwelijke makelaars waren 
er in die tijd nog niet. Daarom hebben we ze zelf intern opge-
leid. Er zijn heel wat secretaresses met marketinggevoel op 
die manier het vak ingerold. Het was überhaupt niet makkelijk 
om goede mensen te vinden. De theoretische opleiding is vrij 
zwaar en een goede kandidaat moet bouwtechnische kennis 
hebben, juridisch onderlegd zijn en commerciële vaardighe-
den bezitten. De combinatie van die drie eigenschappen is vrij 
uniek.” 

Groei in de breedte 
Joop: “Ik vond het belangrijk om met Van Overbeek Makelaars 
gestaag te groeien in omvang en kennis. Naast de bedrijfs-
makelaardij hebben we hypotheek- en assurantiekantoren 

opgestart. Die groei in de breedte had voordelen, want in 
mindere tijden konden we zelfstandig de klappen opvangen 
en iedereen binnenboord houden.” 
Die tijden zijn er zeker geweest. Tot 1978 groeiden de bomen 
tot in de hemel. De huizenprijzen verdubbelden in korte tijd. 
Maar in dat jaar begon het te wankelen en tot 1983 hadden we 
een stevige woningcrisis met hypotheek-rentepercentages 
van dertien procent. De markt zat helemaal op slot en de 
opbrengsten daalden met zo’n dertig procent ten opzichte 
van 1978. Daarna herstelde de markt zich enigszins, totdat de 
Golfoorlog uitbrak in 1991. Daarna duurde het zo’n zeven tot 
acht jaar voordat de woningmarkt hersteld was.”   

Problematiek en wetgeving
John: “De laatste 15 jaar voor mijn pensionering heb ik me 
vooral gericht op taxaties. Dat vond ik geweldig om te doen, 
zowel woningen als bedrijfsmatig taxeren en agrarische taxa-

Joop: “Onze focus lag op het 
aannemen van vrouwen en dat was 
best revolutionair, want vrouwelijke 
makelaars waren er toen nog niet.” 

Januari 2002. Wie weet nog hoe dit bord hier terecht kwam? 

2002
John en Joop relaxen op hun favoriete plek, het water.

Proosten met het personeel op 25 jaar Van Overbeek Makelaars in 1995.

Jubilea zijn belangrijk bij Van Overbeek. 
Alle medewerkers genoten van een gezellig 
weekend Maastricht - Luik in mei 2000.

1979

1995
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ties. Dat laatste vergde ook specifieke kennis en een scherpe 
blik. In de Beemster en de kleinere woonkernen rondom 
Purmerend hadden mensen tot de jaren zestig geen gas en 
moest er gestookt worden met kolen of met een olietank. Die 
tanks waren vaak ondergronds geplaatst en lang niet altijd 
meer in gebruik, maar ze lagen er nog wel. Sterker nog; soms 
waren de eigenaren niet eens op de hoogte van het feit dat er 
een tank aanwezig was. Daar moest je als makelaar-taxateur 
dus altijd navraag naar doen. Als de eigenaar het niet wist, 
lieten we via het kadaster of het provinciaal loket uitzoeken of 
er daadwerkelijk nog een olietank lag. Dat was belangrijk want 
het kwam met enige regelmaat voor dat een tank ging lekken 
en dus bodemverontreiniging veroorzaakte. Dat kon heel 
vervelende situaties opleveren waarvoor je gezamenlijk een 
oplossing moest zoeken. Naast bodemvervuiling, ging ook 
andere problematiek in de jaren tachtig een steeds grotere 

rol spelen zoals asbest, betonrot en ondeugdelijke vloeren. 
Ons vak werd daardoor een stuk complexer. De wetgeving 
werd geïntensiveerd en zaken als omgevingsvergunningen 
werden belangrijker. Je moest goed op de hoogte zijn van 
alle nieuwbouwplannen in je werkgebied. Neem bijvoorbeeld 
het vrije uitzicht van een woning. Dat trekt natuurlijk veel 
belangstellenden, maar een vrij uitzicht was in de meeste 
nieuwbouwwijken maar van tijdelijke aard. Dat moest je altijd 
wel duidelijk maken aan woningzoekers om teleurstellingen 
en discussies te voorkomen. 

Eigen ontwikkeling
John: “Door de toenemende complexiteit, bleek ook wel 
dat je niet meer alle kennis en knowhow in één persoon kon 
stoppen. Vooral de laatste decennia is de regelgeving aange-
scherpt en uitgebreid met verantwoordelijkheden. We zitten 
in een claimmaatschappij, dus je moet overal zeer zorgvuldig 
mee omgaan.” 
Joop: “Dan is specialiseren heel belangrijk. Doe wat je 
aanspreekt en waar je talenten liggen. Dat hebben we bij Van 
Overbeek Makelaars altijd gestimuleerd en dat heeft geresul-
teerd in de verschillende afdelingen voor verzekeringen, hypo-
theken, financieringen en bedrijfsmakelaardij. Door de groei 
van het bedrijf makelde ik zelf bijna niet meer. De meeste tijd 
ging op aan het managen van het bedrijf en mijn personeel.” 
Ton: “Ik heb altijd een passie gehad voor de bedrijfsmake-
laardij en ben er trots op dat ik deze tak tot een succes wist 
te maken. Binnen de particuliere markt heb je alleen contact 
met relaties tijdens het aankoop- of verkooptraject. Maar on-
dernemers zijn altijd in beweging. Als je eenmaal goed contact 
hebt, bouw je een levenslange relatie op. Dat maakt het heel 
boeiend.”

Digitale ontwikkelingen
Ton: “Als we terugkijken op de afgelopen jaren is de makelaar-
dij natuurlijk enorm veranderd, met name door de digitalise-
ring. De tijd van de fotoposten in de etalage ligt achter ons. 
Veel communicatie gaat nu via internet. Ik weet nog goed 
dat jij, Joop, je eerste mobiele telefoon in je auto kreeg. Een 
gigantisch apparaat.” 
Joop: “Op kantoor gingen we van typemachines, naar 
elektrische tekstverwerkers, computers en de introductie 
van internet en social media. Gelukkig hadden we mensen in 
dienst die helemaal op de hoogte waren van alle ontwikkelin-
gen. Wij keken dan vaak over de schouder mee om de kunst af 
te kijken.” 

Gunfactor van de klant
Ton: “Alle veranderingen ten spijt, is één ding nooit veranderd 
en dat is de liefde voor het vak en het persoonlijk contact met 
opdrachtgevers. Alleen met oprechte interesse en respect 
voor je klant krijg je die klik en de gunfactor.” 

Joop: “Dat willen we graag doorgeven aan de volgende 
generatie. Deze eigenschappen zijn essentieel om vertrouwen 
op te bouwen. Bij elke verkoop moet het voelen alsof je je 
eigen pand verkoopt. Met die intentie moet je elke dag je vak 
uitoefenen.”
John: “En altijd bereikbaar willen zijn en duidelijk communi-
ceren met je klanten. Dat zijn belangrijke disciplines. Vergeet 
niet dat de huizenmarkt een belangrijk gespreksonderwerp 
is op verjaardagen. Dan is het prettig als de mensen een posi-
tieve ervaring hebben.” 

Koninklijke onderscheidingen
Ton: “We hebben alle drie keihard gewerkt om het bedrijf op 
te bouwen. Onze echtgenotes hebben ons vaak betrekkelijk 
weinig gezien.”
John: “Die hebben inderdaad wel eens met het warme eten 
moeten wachten.”
Joop: “Maar onze huwelijken zijn in stand gebleven. Ik ben al 
vijftig jaar getrouwd, Ton 53 en John 44 jaar. En ik woon nog 
steeds in hetzelfde huis, dus ik doe de makelaardij eigenlijk 
geen goed, haha.”
John: “Naast ons werk in de zaak, zijn we alle drie ook altijd 
(nog) zeer actief als vrijwilliger in allerlei besturen voor kerk en 
samenleving. Ik woon in Edam, heb een groot netwerk en dan 
word je nog wel eens voor het een en ander gevraagd. Binnen 
mijn kerkgemeente ben ik voorzitter van de kerkenraad en 
daarnaast zowel klusjesman als voorganger.” 
Ton: “Ik ben als parochielid en vrijwil-
liger nog altijd zeer betrokken bij de 
RK-kerk in Wormer. De plek waar mijn 
meisje vandaan komt, waarmee ik al 
zestig jaar samen ben.” 
Joop: “Ons vrijwilligerswerk was altijd 
wel te combineren met de zaak omdat 
we natuurlijk vrij mobiel waren. Tus-
sen het werk door konden we nog wel 
eens bij iemand langsgaan om iets te 
regelen. Al dat vrijwilligerswerk had 
indirect ook financieel effect op het 
bedrijf en het leverde ook nog iets 
anders waardevols op, want we zijn 
alle drie koninklijk onderscheiden. 
Daarvoor moet je minstens 20 jaar 
actief zijn in het vrijwilligersleven. Een 
bijzondere eer die ons te beurt viel.”

Klussen in huis
Ton: “Na mijn pensionering kreeg ik 
meer tijd om te klussen in huis. Dat liet ik 
altijd doen, maar nu loop ik vaak met de 
vakman mee.”
Joop: “Ik protesteer dan altijd, want hij gaat nog gerust het 

Ton: “De makelaardij is enorm 
veranderd door de digitalisering.  
De tijd van fotoposten ligt achter 
ons, veel gaat nu via internet.”

Joop van Overbeek 25 jaar beëdigd makelaar. Met trots 
presenteert hij zijn makelaarsstaf. 

Ton, Joop en John voor 
het kantoor van Van 
Overbeek op Tramplein 8.

Huiswijzer uit 1990.

Nieuwbouwspecialisten van Van Overbeek nemen eind jaren 90 
een kijkje bij de bouw van nieuwbouwwijk  Weidevenne. Vanaf 
de eerste dag verkopen zij daar veel woningen. 
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dak op om de timmerman te helpen met dakdekken. Maar 
mijn broer is inmiddels 77. Ik moet er niet aan denken dat 
hij naar beneden dondert. Dat zeg ik ook tegen hem, maar 
hij is niet te stuiten.”
Ton: “Ik woon nog steeds op de boerderij waar mijn meisje 
geboren is. Twee keer per jaar ga ik inderdaad het dak op 
om de schoorsteen te vegen.”
Joop:  “Dat moet je niet meer doen, Ton.”
Ton: “Maar ik sport nog iedere dag en blijf graag in bewe-
ging om fit te blijven.”

Echte ambassadeurs
Joop: “Na 2000 hebben we geleidelijk aan een stap terug 
gedaan, maar helemaal loslaten kunnen we het bedrijf nog 
niet. Ik hou nog steeds twee dagen per week kantoor bij 
Van Overbeek Makelaars in Hoorn samen met mijn directie-
secretaresse Mirjam de Vries. Ook John en Ton worden nog 
regelmatig benaderd voor advies en taxaties.”
John: “De zaak voelt als ons kindje. Dat laat je niet zo mak-
kelijk los.”
Ton: “We hebben ook een prachtig vak. Het is fijn om onze 
kennis en kunde over te dragen. Wij zijn ‘mensen-mensen’ 
die nog zeer actief zijn in besturen en organisaties. Dan is 
het handig om feeling te houden met het bedrijf.”
Joop: “Wij zijn ambassadeurs voor de organisatie. Ik zeg 
wel eens gekscherend; ‘we doen in stenen, maar het gaat 
om mensen’. Dat maakt dit vak ook zo mooi. Als ik ooit 
terugkom op aarde, word ik weer makelaar.”   

Marc Groothuizen en Joost Brugman geven sinds 2000 samen 
leiding aan de vestigingen van Van Overbeek.  

Marketing in de jaren ‘90 met het oude logo 
van Van Overbeek. 

Opening op 3 november 1978 van Tramplein 8. 
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