
Nieuwenhuis, Dr. Ir. Johan Gradus Jozua Cornelis. -
Directeur van het Gemeentelijke Tram- en Autobusbedrijf
te Rotterdam. — Geb. 15 Jan. 1882 te Raalte. - Vader:
J. G. Nieuwenhuis; Moeder: E. J. C. van Duyl. - 16 Nov.

1906 trad hij te
Meppel in het
huwelijk met
Julie Wïllemine
Weygevs. - Kin-

•j deren: Johan
ij Gradus, geb. 7

Jan. 1913, stu-
13%, i dent N.H.H, te

Rotterdam. -
Hij doorliep de
Lagere School te
Heerenveen, de
Ambachtsschool
te Leeuwarden
en werd opgeleid
tot opzichter bij
het seinwezen
der Ned. Spoor-
wegen. Zijn am-
bities gingen
echter hooger en
door zelfstudie
wist hij respec-
tievelijk do vol-
gende diploma's
te behalen: 1910

acte M.O. wiskunde (K I), eindexamen H.B.S. 1916 en het
prop. examen electrotechnisch Ingenieur in 1917. Hij liet
zich als student der Techii. Hoogoschool inschrijven, waar
hij in 1919 het Ingenieursdiploma behaalde. Zijn Doctors-
titel volgde in 1932. - Door hem vervulde betrekkingen
zijn de volgende: Teekenaar bij de Ned. Tramweg Mij. te
Heerenveen; Opzichter bij de Ned. Spoorwegen, o.a. te
Utrecht, Meppel, 's-Hertogenboscb, Roosendaal, Rotter-
dam en Assen, en Ingenieur bij de Spoorwegen te Rotter-
dam, Voorburg-Leidschendam en Haarlem. Tenslotte
werd hij op 6 Sept. 1927 in zijn huidige functie benoemd,
waarbij hij sedert Sept. 1934 nog het voorzitterschap der
Nederlandsche Vereen, voor Tramwegen en Autotrans-
sportdiensten en het lidmaatschap van het Comité de
Direction de „Union internationale de tramways, de
chemins de fer d'intérêt local et de transports publiés auto-
mobiles", waarneemt. - Zeer vele publicaties van zijn
hand zijn in den loop der jaren verschenen. Hij schreef
artikelen in verschillende dagbladen en tijdschriften, o.a.
in de „N.B,. Courant", „Het Vaderland", „Polytechnisch
Weekblad", „De Ingenieur", „Verkehrstechnik", „Spoor-
en Tramwegen", „De Vrijheid" en „Het Nederlandsche
Volk". Onder het pseudoniem van Salland publiceerde
hij: „Het Socialisme in de praktijk", „Rusland en wij",
„Liberale politiek" enz. Onder zijn eigen naam: „Het
Loonvraagstuk" (Dissertatie), „De nood der tijden",
„Economisch vervoer", „Politiek Alarm", „Principieele
scheidslijnen", „Influence de la crise mondiale sur l'exploi-
tation des moyens de transports en cominun dans les
grandes villes et leurs eiivirons" e.a. — In Duitschland be-
zocht hij de steden Berlijn, Dresden, Leipzig, Hannover,
Hamburg, München, Neurenberg, Keulen, Düsseldorf, het
Ruhrgebied enz.; in Frankrijk: Parijs, Normandië, Bre-
tagne, de Provence, Savoye, de Riviera en de Vogezen;
in Oostenrijk: Weenen; in Polen: Warschau, Krakau en
Lemberg; in Engeland: Londen en verder geheel België
en Zwitserland. — Zijn voornaamste liefhebberijen zijn
literatuur en schilderen. — Voorschoterlaan 91, Rotterdam.


