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Joseph Jacobson 
De eerste bewoners zijn Joseph 
Willem Jacobson en zijn vrouw 
Melanie Meyer. Ze zijn getrouwd 
in 1907 en in de Wladimirlaan 1 
komen wonen. Joseph Jacobson 
is commissionair in wissels en 
vennoot van de firma “Lemans & 
Léon”, één van de zeven wisselma-
kelaarskantoren in Amsterdam.

Joseph en Helène
Joseph wordt in 1872 geboren in 
Amsterdam. Zijn moeder heet 
Mirjam Léon. Joseph, 25 jaar oud, 
trouwt in 1897 met Helène Eleo-
nore Lazare. 

De vader van Helène, Eugenius La-
zare, is kantoorbediende. Helène 

heeft een broer, Martin Lazare. 
Ook hij is kantoorbediende te Am-
sterdam. Hij overlijdt, 18 jaar oud, 
op 16 februari 1893.
Joseph en Helène gaan aan het 
Sarphatipark nr. 56 wonen, een 

woonhuis, uitkijkend op het 
groen van het park, een huis voor-
zien van stevige balkons en de 
onmisbare hijsbalk, sterk genoeg 
om een piano naar de tweede ver-
dieping te hijsen. In 1898 wordt 
hun dochter geboren en in 1900 
hun zoon. Na aanvankelijk huwe-
lijksgeluk treedt er verwijdering 
op tussen Joseph en Helène. Op 23 
juli 1906 wordt de echtscheiding 
uitgesproken.

Joseph en Melanie
Joseph hertrouwt in 1907 met 
Melanie Meyer. Op 3 mei 1907 
trekt het nieuwe echtpaar in op 
de Wladimirlaan 1. Melanie komt 
uit Luik, Liège! Nu is het duidelijk 
dat de gevel gesierd wordt met het 
stadswapen van Liège, de geboor-
teplaats van Melanie Meyer. Het 
wapen toont een perroen (zuil 

met rijksappel) en de afkorting L 
G komt van LièGe.

In 1919 overlijdt de zoon uit Jo-
seph’s eerste huwelijk. TBC is een 
stille sluipmoordenaar. Hij wordt 
begraven op de Algemene Be-
graafplaats te Bussum.
Na zeventien jaar verblijf op de 
Wladimirlaan 1 verhuist op 4 de-
cember 1924  het echtpaar Jacob-
son naar Blaricum, naar een villa 
aan de Koning Willem III-laan nr 
14, op de hoek met de Crailose weg. 

Gerard HooGendijk

Wladimirlaan 1

Villa Liège, Wladimirlaan 1.
Frank en vrij staat op de hoek van de Wladimirlaan met de Mecklenburglaan 
een monumentale villa. De architect is P.H.Grossouw. Opvallend zijn de balkons 
met stenen balustraden, waarop een hardstenen afdekking is aangebracht. De 
bovenhoeken van de raam- en deurkozijnen zijn versierd met  natuursteen. Een 
en al soliditeit straalt deze villa uit. 
De voorgevel bevat een siersteen met het wapen van de stad Luik. Waarom deze 
versiering? Gevelsteen Wladimirlaan 1.

Villa Liège, Wladimirlaan 1.
Het wapen van Luik


