Anna Schulz Lessig (1850-1884) zandgraf 507, vak D
Pianiste en muzieklerares
Personalia
Geboren: 20 april 1850 te Halle (Duitsland)
Dochter van: namen van de ouders zijn onbekend
Ongehuwd
Overleden: 1 december 1884 te Leiden
Begraven: 5 december 1884 in zandgraf 411; herbegraven op 5 december in zandgraf 507
Samenvatting
Anna Schulz Lessig wordt in het Duitse Halle geboren. Na haar muziekopleiding in
Leipzig komt zij op 22-jarige leeftijd naar Leiden, waar zij wordt aangesteld bij de
muziekschool van de Maatschappij voor Toonkunst. Zij is een zeer geliefde lerares
die vriendschappelijk met haar leerlingen omgaat. De muziekschool is gevestigd in
het gebouw van het Nut van ’t Algemeen aan de Scheenschuur.

Het gebouw van het Nut van ’t Algemeen, waar Anna haar muzieklessen gaf
Naast haar piano- en theorielessen treedt Anna ook vaak op als pianiste, meestal
met Adrianus Wetrens, de directeur van de muziekschool en violist. De recensies van
haar optredens zijn zonder uitzondering lovend.

Anna woont bij het echtpaar Van Loghem - Van der Hurk, die haar liefdevol in hun
huis opnemen.
Op 34-jarige leeftijd wordt Anna ziek, wordt geopereerd, maar overlijdt. Op 5
december 1884 wordt zij op de begraafplaats Groenesteeg onder grote belangstelling begraven in graf 411, dat eigendom is van de schoonvader van de heer Van
Loghem. Een jaar later laat Adrianus Wetrens haar herbegraven in graf 507, dat hij
heeft gekocht en waarin hij en zijn vrouw Jannetje Springer later ook zullen worden
begraven.
Volledige versie
Haar opleiding
Anna Schulz Lessig wordt op 20 april 1850 in de Duitse stad Halle geboren. Zij in
geïnteresseerd in muziek en gaat al op 14-jarige leeftijd naar het conservatorium van
Leipzig, waar ze in 1867 afstudeert. Daarna werkt zij vijf jaar als muziekonderwijzeres in Altenburg.
Naar Leiden
In augustus 1872 komt Anna naar Leiden, waar zij wordt aangesteld bij de muziekschool van de Maatschappij voor Toonkunst als onderwijzers voor piano. Ze geeft
zowel pianolessen als theorie voor de hogere klassen.
Daarnaast is ze ook belast met de muzikale vorming van leerlingen van de
Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen. Ze is een geliefde lerares, die
als een oudere zus omgaat met de leerlingen.
Anna woont op de Papengracht bij het echtpaar Jacobus van Loghem en
Lammerdina Wilhelmina van den Hurk, die haar meer beschouwen als een dochter
dan als huisgenote.
Optredens
Vanaf haar aanstelling tot haar overlijden geeft Anna regelmatig recitals bij concerten
in de Stads-Zaal. Zij krijgt steeds lovende kritieken, vooral haar grote technische
vaardigheid en delicate gevoel worden in recensies genoemd. Ook musiceert zij vaak
samen met anderen, waaronder bijna altijd Wetrens op viool. Zeker driemaal per jaar
treedt Anna in het openbaar op. Haar eerste optreden was op 2 december 1872. In
het Leidsch Dagblad staat een dag later het volgende:
In het tweede nummer, een polonaise voor piano van Chopin, werden we voor de
eerste maal in de gelegenheid gesteld kennis te maken met het spel van mejuffrouw
A. Schulz Lessig, onlangs benoemd tot onderwijzeres aan de Muziekschool alhier, en
wij moeten erkennen dat die kennismaking eene der aangenaamste was. In geheel
haar spel deed zij de virtuoze kennen. Met welk een tact en vaardigheid wist zij in
deze polonaise aan het klavier de schoonste accoorden te ontlokken; terwijl zij in de
Fantasiestücke (piano en viool) van Schumann hare talenten aan die van den heer
Wetrens paarde. Hoe lieflijk en aangrijpend ruischten de zoete accoorden ons toe;
met welk een bevalligheid en dan weder met welk vuur wist men ons de gevoelens
van den componist te vertolken.

Voor zover wij hebben kunnen achterhalen, is haar laatste optreden in Leiden op
21 februari 1884 geweest.

Leydse Courant 26 februari 1875

Leidsch Dagblad 29 maart 1876

Overlijden en begrafenis
In 1884 wordt Anna ernstig ziek. Zij wordt
geopereerd op 30 november. Hoewel de
operatie slaagt, overlijdt zij een dag later op
34-jarige leeftijd thuis bij de familie Van
Loghem. Uit de overlijdensakte blijkt dat de
namen van haar ouders, inmiddels overleden, onbekend zijn.
Anna wordt op 5 december de begraafplaats Groenesteeg begraven in zandgraf
411, dat eigendom is van Arnoldus van der
Hurk, de schoonvader van Jacobus van
Loghem. Een droeve stoet trekt door de
Groenesteeg onder gure hagel- en regenbuien. Acht kransen bedekken de kist. Vele
vrienden, vriendinnen, leerlingen en ver- Advertentie in Het Nieuws van den Dag
eerders van Anna vormen een brede ‘met
weemoed vervulde’ kring om het graf.
Jhr. J.C. van Rappard, voorzitter van de Leidse Maatschappij voor Toonkunst, is
de eerste spreker. Hij vertolkt de gevoelens die hem, zijn medecommissarissen, de
leerkrachten van de muziekschool vervullen bij dit verlies.
Vervolgens spreekt J.A. van Dijk, directeur van de Kweekschool. Hij memoreert
dat Anna met veel geduld, toewijding en vooral veel liefde de muzieklessen

verzorgde. Van Dijk dankt de directeur van de muziekschool, Adrianus Jacobus
Wetrens, die zo veel voor de overledene heeft betekent. Ook dankt hij de heer Van
Loghem, die Anna als een van zijn kinderen in huis opnam, wat voor Anne het gemis
van haar familieleden vergoedde.
Als laatste neemt de heer J. Schoondermark, zwager van Van Loghem, het woord.
Hij dankt de vorige sprekers. Hij vervolgt met: “O wreede dood, wat hebt gij van ons
opgeëist. Meendet gij soms dat gij dit offer gerusterlijk kondt vragen, omdat het hier,
ver van vaderland en bloedverwanten, in den strijd om het bestaangeheel op zich
zelf stond, los van al wat aardsch lief en leed weet te delen? Zoo ja, dan hebt gij u
schromelijk bedrogen. Wist gij niet, dat twee uwe roede met dezen slag
honderdtallen van kinderharten diep, diep zouden wonden? Wist gij niet, dat ook
ouderen van dagen tot in hunne ziel zouden worden getroffen door de
onverbiddelijke gestrengheid, waarmede gij deze schoone bloem hebt afgerukt en
neergesmakt?”
Voordat daarna de doodgraver zijn taak vervult, strooit men nog bloemen in het
graf, waarna allen - diep getroffen - de stille rustplaats verlaten.

Overlijdensakte

Herbegraven
Precies een jaar later, op 5 december
1885, wordt Anna Lessig Schulz
herbegraven in zandgraf 507, dat op 1 mei
van dat jaar was gekocht door Adrianus
Jacobus Wetrens, de directeur van de
muziekschool en violist, met wie zij vele
concerten heeft gespeeld en die op 18
september 1899 in graf 507 is bijgezet:
twee musici verenigd in één graf.
Op 25 januari 1886 wordt op dit graf
een stèle (rechtopstaande zerk) geplaatst
met daarop een afbeelding van een
geknakte lelie en daaronder de tekst:
HIER RUST
ONZE GELIEFDE VRIENDIN
ANNA SCHULZ LESSIG
GEBOREN TE HALLE 1850
OVERLEDEN 1 DECEMBER 1884

Eerbetoon
Ieder jaar, op 8 september, de dies van
het
studentengezelschap
Sempre
Crecendo, komt het bestuur van dit
gezelschap naar dit graf, maakt het
schoon, legt er bloemen en zingt een lied.
Sempre Crecendo is op 8 september
1831 opgericht en is daarmee het oudste
muziekgezelschap in Nederland. Het is
verbonden met Minerva, maar ook nietMinervanen kunnen deel uitmaken van het
gezelschap. Anna Schulz Lessig heeft
regelmatig als piano-soliste opgetreden
met Sempre Crecendo; de heer Wetrens
is van van 1857 tot 1881 dirigent geweest.
Sempre Crecendo speelt nog altijd een
belangrijke rol gespeeld in het Leidse
muziekleven. Tweemaal per jaar voeren
zij een concert uit

Bestuur Sempre Crecendo
(8 september 2013)

Slotopmerking
Wij hebben nergens een foto of
afbeelding van Anna Schulz Lessig
aangetroffen. Toch is deze er wel
geweest. In het Leidsch Dagblad
van 8 december 1884 wordt een
‘welgelijkende Photographie’ van
Anna voor de prijs van 50 cent
aangeboden door de boek-, kunsten muziekhandel Johs. J. Eggers.

Leidsch Dagblad 8 december 1884
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