
Overweg, Johannes. - Dir. van de N.V. Machinefabriek
Gebr. Stork & Co. te Hengelo en comm. van eenige harer
dochterondernemingen. - Geb. 26 Febr. 1883 te Hengelo,
uit het huw. van Willem Overweg, chef-de-bureau bij de

Hengeloscherspusr!".. •— ~ - m w ^~" BPffl -r, P
Bontweverij,

geb. 7 Juli 1845
te Almelo, en

Lambertha
Hendrika Alei-
da Pott, geb. 3
Mei 1858 te Oh-
ne (Duitschl.).
- Geh. op 6 Mei
1909 te Leiden
met Johanna
Antoinette van
Deventer, geb.
17 Mei 1879 te
Woubrugge. -
Uit dit huw. is
oplOSept.1913
een zoon geb.,
Johan Willem
geheeten, ,,Di-

plom.Ingeni-
eur" te Zürich.
- O. bez. te
Deventer de
H.B.S. en stud.

daarop van
1900-1905 aan de toenmalige Polytechnische School te
Delft. Van 1905-1906 werkte hij als ing. bij de Königin
Marienhütte in Saksen. Toen de Machinefabriek Gebr.
Stork & Co. begon met den bouw van stoomturbines onder
licentie van de Zwitschersche firma Escher Wyss, verzocht
Ir. C. F. Stork hem aan de ontwikkeling daarvan mede te
werken. In verband hiermede vertoefde O. toen een jaar
te Zürich, waarna hij zich naar Hengelo begaf. De eerste
turbine werd gebouwd voor de Staatsmijnen in Limburg.
Tevens werd in dien tijd op O.'s initiatief bij Stork met
den bouw van Centrifugaalpompen begonnen. - In 1912
vertrok hij naar Java, waar hij belast werd met de leiding



van liet zeer belangrijke agentschap der fa. Stork te Soera-
baja, waaraan een technisch bureau verbonden was. Tot
1920 verbleef O. in Ned.-Indië, toen repatrieerde hij, werd
tot onderdirecteur bij Stork ben. en in 1930 tevens tot dir.
van de N.V. Agentschap van Gebr. Stork & Co., hetwelk
de exportzaken behandelt, spec. de zeer belangrijke afd.
voor de levering van suikermachinerieën naar Java en
elders. In 1931 volgde zijn benoeming tot dir. der Machine-
fabriek Gebr. Stork & Co. - Toen van 1930 af de econo-
mische wereldcrisis steeds verder om zich heengreep, moest
de fa. Stork uitzien naar de vervaardiging van een nieuw
product ter vervanging van de zware machinerieën, die
zij voorheen aan de suikerindustrie leverde. Derhalve ging
zij zich toeleggen op den bouw van zware Dieselmotoren
o.a. voor de voortstuwing van schepen en ook van snel-
loopende Dieselmotoren, welke Stork o.a. in grooten getale
aan de Ned. Spoorwegen heeft geleverd. Ir. O. had de lei-
ding bij de ontwikkeling van dezen nieuwen tak van het
bedrijf. - Van de hand van O. zijn eenige technische publi-
caties verschenen en hij hield herhaaldelijk technische
voordrachten. - Uit den aard van zijn functie heeft Ir. O.
tal van reizen naar het buitenland gemaakt. Vrijwel alle
landen van Europa heeft hij bezocht, waarbij hij o.a. een
belangrijke relatie met de Sovjetunie tot stand bracht.
In 1924 en in 1929 reisde hij opnieuw naar Indië voor het
bezoeken van de eigen kantoren van de Machinefabriek
Stork en van haar diverse handelsrelaties in onze Kolo-
niën. - Tot zijn liefhebberijen behoort in de eerste plaats
de techniek. - Enschedeschestraat 305, Hengelo.


