
Kimmel, Johannes Josephus. - Makelaar in oiir. goe-
deren. - Geb. 22 Jan. 1897 te Breda, zoon van Abraham
JBartholomeus K.., geb. 7 Aug. 1854 te Breda en Dymphna
Helena van Baarle. — Geh. op l Sept. 1926 te 's-Graven-
hagc met Wil-
helmina Caro-
lina Charlotte
Louisc Schaf f -
ner,geb.31 Aug.
1898 te Meester
Cornelis(N.O.L)
- Uit dit huwe-
lijk zijn twee
dochters gebo-
ren, t.w.: 21
Nov.l927,Pau-
lina Dymphna,
oveii. 27 Jan.
1930, en op 6
Oct. 1931, Ele-
onora Carolina.
- Na de 3-j.
H.B.S. te Rol-
duc te hebben
doorloopen, be-
haalde hij 1915
het diploma
voor marconist
op koopvaardij-
schepen, waar-
na hij in dienst
van de „S.A.Int. de Télégr. sans Ei!" te Brussel, nagenoeg
de geheole wereld bereisde. In 1918 deed hij afstand van
het zeemansleven en aanvaardde in liidië een hem aange-
boden positie bij de toenm. S. L. v. Nierop & Co.'s Handel
Mij., resp. te Cheribort en Semaraiig; eenige jaren later
ontving hij van wijlen Mr. H. 's Jacob — een bekende
figuur in de Indische handelswcreld — een aanstelling als
afd.-chef bij zijn firma Reynst & Vinju te Batavia, een
der oudste Ind. Culfc.- en Adm.-kantoren, waar K. gedu-
rende ruim 5 jaar tevens ervaring kon opdoen in den han-
del- en de makelaardij in onr. goederen. In 1926 gei'epa-
trioerd, legde hij zich geheel toe op de makelaardij in onr.
goederen te 's-Gravenhage. Op 18 Nov. 1927 werd hij als
makelaar beëedigd en stichtte het eerste makelaarskantoor
voor alle te koop en te huur zijnde pcrceelen in het stads-
gedeelte tusschen Benoordenhoutsche-Wassenaarsche-
Waalsdorperweg en omgeving. - De fa. Kimmel & Co.
beoefent de makelaardij in onroerende goederen, in 't bij-
zonder in voornoemd rayon, koop- en verkoop, huur- en
verhuur, assuranties, hypotheken, administraties, taxa-
ties; zij is lid van den Bond van Makelaars in onr. goede-
ren voor 's-Gravenhage en omstreken, een afd. van den
Ned. Bond van Makelaars. - In zijn vrijen tijd houdt K.
zich gaarne bezig met de visscherij-sport. - Waasenaarsche-
weg 15, 's-Gravenhage.


