
Oltmans, Johan Jacob. - Dir. der Nijverheidsschool te
Apeldoorn. - Geb. 23 Mrt. 1886 te Kaalte. - Vader: Thies
Oltmans, geb. 10 Juni 1858, overl. 31 Jan. 1937, hoofd-
opzichter der Overijsselscbe Kanaalmij.; gedurende35 jaar

^^^^ lid van den ge-
, „ ' • ' meenteraad v a n

. ,: : l ; ' Kaalte, ridder
in de orde van
Oranje-Nassau;

|p| Moeder: Mar-
tha Bentum,
geb. 24 Jan.
1859. - Bij vol-
macht in Indië
geh. op 26 Juni
1915 met Anna
Her mina Smits.
- Kinderen:
Annie Martha
Thisbé, geb. 17
November '16,
Thisco Rudo
Johan, geb. 10
Mei 1919, Mar-
tha DiniThekla,
geboren 6 Mrt.
1922 en Tony
Mimi Aleida,
geb. 23 Febr.
1924. - O. bez.
de 3 eerste klas-

sen der 5-j. H.B.S. te Zwolle en vervolgens de Marine
Machinistenschool, waar hij in 1904 zijn diploma behaalde.
- Nadat hij de verschillende rangen had doorloopen en ver-
volgens van 1910 tot 1911 werkzaam was geweest bij de
Electr. Techn. Industrie te Slikkerveer, werd O. in 1913
benoemd tot hoofdmachinist en 16 Jan. 1915 tot off. mach.
3e kl. - Van 1914 tot 1916 deed hij dienst bij den Torpedo-
dienst in Indië en Nederland, als chef van de machine-
kamer. - Van l Jan. 1916 tot l Ocfc. 1920 was hij belast
met het onderwijs in stoomwerktuigkunde en electro-
techniek aan de Adelborsten der M.S.D. aan de Marine
Machinistenschool te Dordrecht en aan het Kon. Inst. voor
de Marine te Willemsoord. - In 1918 kreeg hij den rang
van off. M.S.D. 2e kl. - Twee jaar later werd hem eervol



ontslag verleend uit den mil. dienst. - Hij werd toen aan-
gesteld tot bedrijfsing. bij de Z.-Holl. Bierbr. te 's-Graven-
hage. - Deze functie bekleedde hij tot 1923, toen hij be-
noemd werd tot dir. van de scheepslooperij Upnor te Maas-
sluis. - Juli 1925 werd hij benoemd tot dir. van de Am-
bachtsschool te Emmen en drie jaar later van de Nijver-
heidsschool te Apeldoorn. — In opdracht van den Min. van
Marine bestudeerde hij het M.T.O. en de Metallografie
ten behoeve van het onderwijs aan de adelborsten van de
M.S.D. - Als dir. der Ambachtsschool te Apeldoorn voegde
hij hier aan toe een afd. voor auto-monteurs, koper-, lood-
en zinkbewerkers, terwijl in 1936 een U.L.N.O.-cursus en
een V.E.V.-cursus voor electr. monteurs werden ingesteld
en in 1939 een dagschool voor de opleiding voor werktuig-
kundige ter koopvaardij zal worden toegevoegd. — Het
aantal leerlingen voor den dag- en avondcursus bedraagt
i 800, terwijl daarnaast nog een 100 cursisten speciale
lessen volgen. — Hij is eenige jaren lid geweest van de exa-
mencomm. voor stuurlieden ter koopvaardij en voor de
Land. Mach. Diploma's. — Voorts is hij lid van het Hoofd-
bestuur van de N.R.V., waarvoor hij voornamelijk de
jeugdreizen organiseert. — Hij is reserve-kapitein voor spec.
diensten bij het Vrij w. Landstormkorps „Vaartuigen-
dienst" en begiftigd met het eere-teeken voor belangrijke
krijgsverrichtingen van exped. naar Boni en Z.-Celebes en
de Kleine Soendaeilanden, verder met het dienstkruis
voor 15-j. dienst bij de M.S.D., het mobilisatiekruis en het
eereteeken voor 20-j. dienst als res.-off. - In „Reizen en
trekken" van de N.R.V. schreef hij meermalen artikelen,
terwijl hij voor deze Vereen, ook tal van lezingen heeft ge-
houden. - Als leerboek voor het Kon. Inst. voor de Marine
schreef hij : „Brandstoffen en verbranding". - T. Wolthe-
niuslaan 23, Apeldoorn.


