
 

Johanna Jacoba Boekwijt (1890-1935) zandgraf 276, vak F 

Geliefd pianolerares en verdienstelijk ‘accompagnatrice’ 

 

Personalia 

Geboren: 27 februari 1890 te Leiden 

Dochter van: Hendrik Marinus Boekwijt en Haasje Spaargaren 

Gehuwd met: Ernest Jean Nicolaas Poleur op 31 december 1919 te Leiden 

Overleden: 18 juli 1935 te ‘s Gravenhage 

Begraven: 22 juli 1935 

 

 

Samenvatting 

Jo Boekwijt wordt in 1890 in Leiden geboren als nakomertje en enig meisje in het 

gezin Boekwijt-Spaargaren. Ze heeft vier broers en haar vader is kantoorbediende bij 

de Leidsche Broodfabriek. 

  Na de lagere school gaat Jo aan 

de Leidsche Muziekschool waar zij 

in 1907 haar diploma behaalt. Hier-

na gaat Jo pianolessen geven, die 

alom zeer worden gewaardeerd.  

Naast het pianolesgeven begeleidt 

zij zangers en zangeressen, en 

treedt ze ook op als soliste.  

  Op 31 december 1919 trouwt Jo 

met de uit Luik afkomstige  Ernest 

Jean Nicolaas Poleur. Het huwelijk 

houdt niet lang stand: al in 1921 

scheiden Jo en Ernest. 
 

  Jo is inmiddels naar Den Haag verhuisd, waar zij haar muzikale activiteiten, het 

geven van pianolessen en publieke optredens, voortzet. Haar is geen lang leven 

beschoren, want in 1935, pas 45 jaar oud, overlijdt zij onverwacht. 

  Johanna Jacoba Boekwijt wordt op 22 juli 1935 op de begraafplaats Groenesteeg 

begraven in zandgraf 276, waarin ook haar vader, moeder en een van haar broers  

zijn begraven. Twee andere broers liggen ook op Groenesteeg, in zandgraf 237, 

vlakbij graf 276. 

  Dat Jo zeer geliefd was als pianolerares en als persoon, blijkt uit het feit dat de 

staande steen op haar graf is aangeboden door haar leerlingen, oud-leerlingen, 

vriendinnen en vrienden. 

 

  



 

Volledige versie 
 

(Onbekende) bekende 

Nogal wat grafstenen op begraafplaats Groenesteeg getuigen van waardering voor de 

overledene. Die blijkt doorgaans uit de toevoeging aan zijn of haar naam van ‘lieve’ of 

‘dierbare’. De personen die waardering uitspreken zijn familieleden, doorgaans 

partners of kinderen. 

 Op de steen bij het graf van Johanna Jacoba Boekwijt ontbreken die echter. Het zijn 

‘haar leerlingen, oud-leerlingen, vriendinnen en vrienden’ die zich Jo - zo werd ze in 

het dagelijks leven genoemd - gedenken. De steen werd kort na haar dood geplaatst. 

Het Leidsch Dagblad deed op 14 oktober 1935 verslag van de overdracht. 

 

Overdracht gedenksteen ter nagedachtenis van mej. J.J. Boekwijt 

Stemmig en stil lag Zaterdagmiddag in den gulden herfst-

zon het oude kerkhof aan de Groenesteeg. Vér van alle 

stadsrumoer stond bij de groeve van wijlen mej. Johanna 

Jacoba Boekwijt, lange jaren een geliefd paedagoge, een 

groep harer leerlingen, vrienden en vriendinnen. […] Zij 

was in onze stad en elders een vrouwe, die veler harten 

had gewonnen door haar hoogstaand karakter en haar 

groote gaven op het gebied der muziek. Haar heen gaan 

beteekende een schok voor hen die achterbleven… Want 

niet slechts,  dat mej. Boekwijt met liefde voor de muziek 

bezielde, zij was daarbij een edele vriendin, die ook voor 

het persoonlijk leven van allen, die haar kenden, een 

kracht beteekende. […]  
Stèle op zandgraf 276 

 

 

Jo Boekwijt was niet alleen een geliefd pianolerares maar ook een in brede kring 

bekende pianiste die uitblonk in de begeleiding van andere musici. 

 Over hedendaagse BN-ers komen we gevraagd en ongevraagd de meest uiteen-

lopende en intieme zaken te weten: van hun hobby’s tot hun tatoeages en stoelgang.  

 Onderzoek naar Jo Boekwijt leverde vooralsnog het nodige op over haar publieke 

leven, over haar privéleven is vrijwel niets terug te vinden. Ondanks al haar optredens 

ontbreekt het zelfs aan een foto van haar. En wat misschien nog wel het grootste 

gemis is: we kunnen haar niet meer horen spelen.  

  

Toegift 

Pianiste Jo Boekwijt speelde heel wat toegiften; zelf was ze er ook een voor haar 

ouders. Haar vader is de in 1851 in Leiden geboren Hendrik Marinus Boekwijt die als 

kantoorbediende bij de Leidsche Broodfabriek werkt. 

 



 
Tegeltableau van de Leidsche Broodfabriek aan de Nieuwe Mare (gebouw in 1977 gesloopt) 

 

 Hendrik trouwt in 1875 met de even oude Haasje Spaargaren uit Oegstgeest. Het is 

een bijzondere aangelegenheid, want Amor heeft  twee keer in het gezin Spaargaren 

toegeslagen. De broer van de bruid, Johannes Spaargaren, trouwt op dezelfde dag 

met Wilhelmina van der Voet. 

 Wilhelmina komt uit Warmond en daar worden de huwelijken ook gesloten. 

Bruidegom Johannes Spaargaren is vishandelaar en het laat zich dus raden wat er die 

avond op het feestmenu zal hebben gestaan.  
 

 
Leydse Courant (26 november 1875) 



. 

Al snel na het huwelijk, in juni 1876, wordt het eerste kind van het echtpaar Boekwijt-

Spaargaren geboren. Het is een jongen en hij wordt Albertus genoemd. In 1879 krijgt 

hij een broertje, Maarten. Die wordt in 1881 gevolgd door Hendrik en in 1883 door 

Anton. Lang ziet het ernaar uit dat Haasje een mannengezin moet bestieren. Ze heeft 

echter een toegift in petto. Op 27 februari 1890 bevalt ze van Johanna Jacoba (Jo).  
 

 
Geboorteakte Johanna Jacoba Boekwijt 

 

De advertentie die enkele dagen later in het Leidsch Dagblad verschijnt, vermeldt haar 

naam niet. Dat is niet ongebruikelijk in die tijd. 
 

 
Geboorteadvertentie Johanna Jacoba (Leidsch Dagblad 1 maart 1890) 



Een muzikaal gezin 

Ten tijde van de Jo’s geboorte woont het gezin net 

buiten de Leidse singels, op een steenworpafstand 

van de Leidsche Broodfabriek, op de Haarlemmer-

weg 8. Het is een muzikaal gezin. Broer Albert wordt 

later pianostemmer en treedt ook op als pianist. Ook 

broer Hendrik wordt pianostemmer. Of de twee 

andere kinderen musiceren is niet bekend. Ze 

verdienen er in ieder geval niet hun brood mee. Broer 

Anton volgt in de voetsporen van zijn vader en wordt 

kantoorbediende. 

 Maarten Boekwijt moet de ‘knappe kop’ van het 

gezin zijn geweest. Hij studeert farmacie en heeft 

daarna zijn eigen apotheek aan de Leidse Vismarkt. 

De apotheek zal enkele jaren na zijn dood, in 1932, 

fuseren met apotheek Duyster, die destijds op de 

Nieuwe Rijn zat, tot de Centraal Apotheek die nog 

steeds op de Breestraat 74 gevestigd is.  
 

Haarlemmerweg 8 
 

 
De apotheek van Maarten aan de Vismarkt (13 februari 1929, een dag na de stadhuisbrand) 



 
Leidsche Courant 12 januari 1912 

 

De muziekschool 

Na de lagere school  begint Jo aan haar studie aan de 

Leidsche Muziekschool. Die was destijds gevestigd aan 

de Steenschuur. 

 Ze krijgt onder andere les van Steven van Groningen. 

Van Groningen had zelf les gekregen van Franz Liszt. 

Van 1892 tot 1919 is hij directeur van, en pianoleraar aan 

de Leidse muziekschool. Hij woont van 1893 tot 1925 in 

de Sleutelstad. In diezelfde tijd treedt hij enkele keren op 

met het Concertgebouworkest, waarbij hij zijn eigen 

Tweede Pianoconcert uitvoert. Ook maakt Van Groningen 

concertreizen naar Berlijn, Leipzig, Parijs en Londen. 
 

Steven van Groningen 
 

 In 1907 behaalt Jo Boekwijt haar einddiploma. Het is het begin van een mooie 

muzikale carrière.  
 

 
De muziekschool aan de Steenschuur 



Pianolerares 

Na haar opleiding begint Jo met het geven van 

pianolessen. In de Leidse kranten verschijnen in die 

tijd heel wat advertenties waarin pianoles wordt 

gevraagd of aangeboden. Enkele daarvan vermelden 

de naam van de lerares - leraren zijn duidelijk in de 

minderheid - maar als Jo al adverteert doet ze dat 

nooit onder eigen naam. Zou de nevenstaande 

advertentie er een van haar zijn geweest? 
 

Leidsch Dagblad 21 september 1907 
 

 Naast advertenties zal Jo haar leerlingen vooral hebben 

geworven door haar vele optredens en de publiciteit die dat 

voor haar opleverde. Daarover later meer. Feit is dat ze als 

pianolerares veel succes oogst. Dat blijkt onder andere uit 

het artikeltje, in het Leidsch Dagblad van 7 oktober 1932, 

over haar 25-jarig jubileum. 

 De in onderstaand artikel genoemde Coen de Ranitz zou 

in 1948 burgemeester van Utrecht worden en dat niet 

minder dan 22 jaar blijven. Tussen de bestuurlijke bedrijven 

door blijft hij echter pianoconcerten geven. In het verslag 

van een van die concerten in de Tijd wordt Jo met naam en 

toenaam als een van zijn leraren genoemd, in één adem 

met de bekende componist Willem Andriessen. 
 

Coen de Ranitz 
 

 
Leidsch Dagblad 
( 7 oktober 1932) 

 
De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad  

(26 oktober1950) 



 

Dat Jo een geliefd pianolerares kan ook de bezoeker van haar graf beslist niet 

ontgaan. De tekst op de staande steen (zie begin van de volledige versie), die als 

toegift bij de liggende grafzerk is geplaatst, staat er geen twijfel over toe. 

 

Zeer verdienstelijk ‘accompagnatrice’ 

Naast het geven van pianolessen gaat Jo aan de slag als begeleidster van 

zangeressen en zangers en als soliste. Afgaand op de advertenties en verslagen van 

optredens die in de dagbladen verschijnen, rijgt Jo tussen 1908 en 1919 er een 

omvangrijke serie van aan elkaar. Niet alleen in Leiden maar ook elders in het land. 

Hieronder een paar voorbeelden uit de eerste maanden van 1910. 

 
Leidsch Dagblad 27 januari 1910 

 
Opregte Steenwijker courant 29 januari 1910 

 
 

 
Leidsch Dagblad 1 maart 1910 

 
Leidsch Dagblad 10 mei 1910 

 

De optredens waaraan Jo Boekwijt meewerkt vormen vaak de muzikale omlijsting van 

bijeenkomsten van organisaties van divers pluimage. Om er een paar te noemen: het 



Algemeen Nederlands Verbond, de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, de 

Nederlandse Vereniging tot Bevordering van de Zondagsrust, het Vrijzinnig Zangkoor, 

de Nederlandse Protestantenbond, het Instituut voor Arbeiders-ontwikkeling en een 

Doopsgezinde gemeente. In een tijd waarin men niet alleen voor eigen parochie 

preekt maar ook stemt, sport en musiceert, valt dat op.  

 Als Jo een avond 

van de katholieke St. 

Vincentius-vereniging 

opluistert, schrijft de 

Leidsche Courant op 

6 april 1910 daarover: 

 

 
Leidsche Courant 6 april 1910 

 

 

De dagbladen prijzen Jo ook om haar spel: 
 

‘En zouden wij niet een warmen lof toezwaaien aan Mej. Jo Boekwijt, die op artistieke, 

hoogst intelligente wijze het klavier bespeelde en een deel van het succes van den 

avond droeg.’ (Leidsche courant 18 november 1911) 
 

‘Laatstgenoemde [Jo Boekwijt-PdL] accompagneerde…als wij dat van haar gewoon 

zijn: uitmuntend.’ (Leidsch Dagblad 27 april 1914) 
 

‘Den geheelen avond heeft mejuffrouw Jo Boekwijt…de lang niet gemakkelijke taak 

van accompagnatrice op zeer verdienstelijke wijze vervuld.’ (Delftsche courant 22 

februari 1916) 
 

Natuurlijk werden er soms ook kritische noten gekraakt zoals deze: 
 

‘…de knappe accompagnatrice: mejuffrouw J. Boekwijt, die alles flink in de maat hield. 

Iets meer flinkheid zou de linkerhand kunnen geven in de zware accoorden van den 

treurmarsch.’ (Leidsch Dagblad 21 november 1910) 
 

‘De pianiste Jo Boekwijt had het volhandig met het vertolken der ingewikkelde 

orkestpartij op den vleugel; wij hoorden keurig spel, maar om een koor te steunen is 

het aan te raden wat flinker in de toetsen te grijpen.’ (Leidsch Dagblad 28 oktober 

1914)  
 

Alles bij elkaar vallen die noten toch in het niet bij de vele open doekjes en boeketten 

die Jo krijgt. 

 



 

Intermezzo amoroso (ma non troppo) 

In de dagbladen zijn voor de periode tussen 1917 en 1924 geen advertenties en 

verslagen van concerten te vinden waarin Jo Boekwijt wordt genoemd. Dat heeft 

vermoedelijk te maken met haar huwelijk. 

 Op 31 december 1919 trouwt Jo met 

Ernest Jean Nicolaas Poleur, die afkom-

stig is uit een dorp in de buurt van het 

Belgische Luik en daar ook ten tijde van 

het huwelijk woont. Hij is leraar aan een 

middelbare school. De receptie wordt 

gehouden in het huis van twee van Jo’s 

broers aan de Oude Singel. 

 Het huwelijk is van korte duur. In 1921 

wordt echtscheiding aangevraagd in Luik. 

Jo zal voor de rest van haar leven een 

juffrouw blijven. 

 

 
 

Leidsch Dagblad 20 december 1919 

 

 
Deel van de huwelijksakte 

 

 

Van de sleutelstad naar de hofstad 

Waar Jo en Ernest tijdens hun huwelijk hebben gewoond is niet bekend. In 1921, ten 

tijde van de scheiding, is Jo inmiddels naar Den Haag verhuisd. Ze woont daar in de 

Sweelinckstraat - een toepasselijk muzikaal adres - en belandt na twee verhuizingen 

in de Obrechtstraat, ook weer een straat die is vernoemd naar een componist. In Den 

Haag zet Jo haar pianolessen en optredens voort. 

 

 

 



 
 

 
Haagsche courant 1 december1924 

 

 

 
Leidsch Dagblad 2 april 1925 

 
Obrechtstraat rond 1920 

(de vrouw op de foto is niet Jo Boekwijt) 

 

In 1926 is ze zelfs op de radio te horen. 

 

 
Leidsch Dagblad 28 juni 1926 

 

 

 

 



Overlijden en teraardebestelling 

Jo overlijdt in Den Haag op 18 juli 1935. Onverwacht, ze is pas 45 jaar. 
 

 
Overlijdensakte 

 

 
Leidsch Dagblad 19 juli 1935  

Op 22 juli wordt ze op begraafplaats Groenesteeg ter 

aarde besteld. De Leidse dagbladen doen er verslag 

van. Dit schrijft het Leidsch Dagblad. 

 
Leidsch Dagblad 22 juli 1935 



  

Dat Jo grote bekendheid genoot, blijkt 

eind van dat jaar nogmaals. In de 

‘doodenlijst’ - een naar moderne maat-

staven nogal lugubere benaming - die 

de Leidse dagbladen dan publiceren, 

prijkt haar naam tussen prominenten. 

 
Nieuwe Leidsche Courant 31 december 1935 

 

Gedeeld graf 

Jo wordt bijgezet in het graf 

waar op dat moment al haar 

vader en moeder liggen. 

Haar vader overleed in 

1908. Uit het feit dat ook de 

directeur van de Leidsche 

Broodfabriek een rouwad-

vertentie laat plaatsen en de 

tekst van die advertentie 

blijkt dat Hendrik Boekwijt 

niet zo maar een ‘kantoor-

bediende’ was. 

 
Leidsch Dagblad 23 juli 1908 

 

Haar moeder voegt zich in 1918 bij haar man en, nadat Jo in 1935 is bijgezet, duurt 

het tien jaar voor de laatste Boekwijt in dit graf neerdaalt. Het is broer Hendrik. 

 



 
Leidsch Dagblad 30 mei 1918  

 
Het dagblad voor Leiden en omstreken 24 februari 1945  

 

De drie andere broers Boekwijt zijn niet in dit graf bijgezet. Maarten overlijdt in 1932 

en is, zo blijkt uit dit bericht in het Leidsch Dagblad, gecremeerd. 
 

 
Leidsch Dagblad 13 april 1932 

 

Anton en Albertus zijn ook op begraafplaats Groenesteeg begraven, in zandgraf 237, 

rechts achter hun ouders, hun zus en hun broer.  



 Anton is op 8 januari 1949 en Albertus op 6 januari 1953 begraven. Ook Anton 

blijkt, net als zijn vader, niet zo maar een ‘kantoorbediende’. Hij was procuratiehouder 

- iemand die officieel namens een bedrijf mag handelen - bij J.J. Krantz en Zoon, de 

bekende fabriek van laken en wollen stoffen aan de Oude Singel in Leiden. De oudste 

van de kinderen Boekwijt leefde ook het langst. Albertus overlijdt in 1953. 
 

 
Leidsch Dagblad 

(4 januari 1949) 

 

Leidsch Dagblad 

(4 januari 1949) 

 
Leidsch Dagblad 
(3 januari 1953) 
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