Burghseweg 84, Burgh-Haamstede
In maart 1942 woonde op dit adres Irma Jacobs. Haar leven werd gekenmerkt
door talrijke verhuizingen.
Irma Jacobs werd als 5e en jongste kind geboren in het gezin van Louis Jacobs
- van beroep handelsagent - en Ottilie (Milia) Meijer, welke op 22-10-1878 in
Bonn trouwden. Ze woonden eerst in Rotterdam en stichtten daar een gezin.
In 1893 verhuisde het gezin naar Schaerbeek in België.

Daar werd Irma geboren op 16-5-1895. Twee jaar later verhuisden zij weer
naar Rotterdam en gingen daar tenslotte wonen op de West-Kruiskade.
In februari 1914 ging zij het huis uit. Ze ging inwonen bij de familie Van
Amerongen, maar later op een paar andere adressen. Toch keerde ze in juni
terug naar het ouderlijk huis, waarschijnlijk omdat op 23-5-1914 haar moeder
overleden was.
Ze wilde verpleegster worden.
Tijdens haar opleiding daarvoor werkte ze op talrijke plaatsen. Bijvoorbeeld
van 1919 tot 1921 in het kindersanatorium “Hoog Blaricum” in Laren (NH).
Maar ze keerde in 1921 toch weer terug naar Rotterdam.
Hoogstwaarschijnlijk omdat haar vader Louis Jacobs een week later overleed,
op 1-4-1921.
Van plaats naar plaats
Vanaf die tijd begon een reeks van werkkringen en woonplaatsen. Kon zij er
niet aarden? Of was er een andere reden?

Hoe dan ook. Het schijnt dat zij in 1923 vanuit Huizen (NH) naar Den Haag
ging en in 1925 vertrok zij daar weer. Dit keer naar Amsterdam. Waar zij in
Amsterdam gewerkt heeft, is niet bekend. Zij woonde eerst in de Jacob
Obrechtstraat maar werd op 25-3-1926 ingeschreven in de Sarphatistraat
143, ten huize van een neef van haar. Ook in Amsterdam was zij leerling
verpleegster.
Lang bleef ze niet in Amsterdam want vanaf 1926 tot 1931 werkte en
woonde ze in Egmond aan Zee, bij de “Prins Hendrik Stichting”, een tehuis
voor Ouden van Dagen en speciaal voor oud-zeelieden, waarvan de eerste
steen werd gelegd door Prins Hendrik, broer van Koning Willem III,
bijgenaamd ‘De Zeevaarder’.
Daarna keerde zij terug naar Amsterdam naar hetzelfde adres in de
Sarphatistraat 143. En in 1932 waarschijnlijk naar Arnhem waar ze werkte in
het Israëlitisch Tehuis voor Ouden van Dagen.
Vandaar ging ze weer terug naar Rotterdam, woonde daar op een heleboel
adressen, steeds inwonend en in 1934 ging ze naar ’s-Gravenhage.
Nog meer omzwervingen
Haar omzwervingen gingen nog even door, want van Den Haag verhuisde ze
op 22-8-1935 naar Haamstede, Ring 21. Daar ging ze, als “zonder beroep”,
inwonen bij een onderwijzeres van de Openbare Lagere school, Barendina
Wilhelmina Elizabet Köhler, geboren 9-5-1909 te Amsterdam. Mej. Köhler
werd op 21-8-1935 ingeschreven in de gemeente en Irma een dag later, op
Ring 21 dus.
Later verhuisden beiden eerst naar de Kloosterweg in Haamstede en op 22-91938 naar Burgh-Haamstede, Burghseweg 84, waar ze ook geregistreerd
werd “ zonder beroep”. Hetw as haar laatste vrijwillige woning, want in
maart 1942 moest Irma, net als alle joodse inwoners van SchouwenDuiveland, gedwongen naar Amsterdam verhuizen.
Een paar maanden later, op 30-12-1942, werd zij gedeporteerd en weer
enkele maanden later werd Irma Jacobs op 23-4-1943 op 47-jarige leeftijd in
Sobibor vermoord. Op het herdenkingsmonument in Burgh-Haamstede staat
haar naam vermeld.

