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Veelzijdig Musicus 
 

Personalia 

Geboren: 2 februari 1844 te Oegstgeest 

Zoon van: Hermann Schlegel (1804-1884) en Cornelia Buddingh (1815-1864) 

Gehuwd met: Emma de Waal Malefijt op 11 juli 1878 te Haarlem 

Overleden: 20 oktober 1913 te Overveen 

Begraven: 24 oktober 1913 te Leiden. 
 

Samenvatting 

Leander Schlegel wordt in 1844 te Oegstgeest geboren. Vader is van Duitse afkomst 

en in Leiden directeur van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. 

  Leanders muzikale talent wordt al vroeg ontdekt en hij krijgt zijn eerste onderwijs op 

dat gebied aan de Leidse muziekschool. Vervolgens studeert hij aan de Koninklijke 

Muziekschool in Den Haag. In 1861 gaat hij naar het conservatorium te Leipzig, waar 

hij zich niet op zijn gemak voelt en zich regelmatig onttrekt aan de lessen. In 1863 

komt hij naar Leiden terug, tot teleurstelling van zijn vader zonder getuigschrift.  

  Leander wordt in Leiden leraar op de muziekschool. 

Na vier jaar zegt hij deze baan op en gaat hij op 

tournee door Europa, waar hij als solopianist optreedt 

en tevens andere musici begeleidt. In 1870/71 treedt 

hij ook in Nederland op. 

  Aan het eind van 1871 wordt Leander Schlegel 

directeur van de Toonkunst Muziekschool te Haarlem. 

Hij voelt zich er thuis en zijn vader bemoeit zich 

eindelijk niet meer met hem. Schlegel organiseert ook 

een zeer succesvol muziekfeest en concerten. 

  In 1878 treedt hij in het huwelijk met: Emma de Waal 

Malefijt, een lid van het koor, waarvan Leander dirigent 

is. Het echtpaar krijgt één dochter..  

 
Portret Leander Schlegel 

  Vanaf 1880 gaat Leander ook weer componeren. Zijn werken zullen later vooral in 

Berlijn en Wenen worden uitgevoerd. Men vergelijkt zijn vocale en instrumentale 

werken met die van Schumann en Brahms. 

  In 1898 neemt Leander ontslag bij de muziekschool, wat hem meer tijd geeft om te 

componeren en te musiceren, wat hij combineert met een particuliere muziekschool.  

 Als dank voor wat hij voor Haarlem heeft betekend, wordt hem in 1910 een 

“Schlegelavond” aangeboden. Drie jaar later, op 20 oktober 1913, komt hij onverwacht 

te overlijden.  

  



Volledige versie 
 

Ouderlijk gezin 

Leander Schlegel wordt op 2 februari 1844 in Oegstgeest geboren als vierde kind in 

het gezin Schlegel-Buddingh. Eerder waren al geboren: Cecilia (1838-1910), Gustav 

(1840-1903) en Rudolf (1842-1844). Dit laatste kind overleed kort na de geboorte van 

Leander. 

 Het karakter en doorzettingsvermogen van vader 

Hermann Schlegel - geboren in Altenberg (ten zuiden van 

Dresden) en in 1825 naar Nederland gekomen, waar hij 

directeur van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie en 

hoogleraar dierkunde aan de Universiteit van Leiden werd 

- is voor een belangrijk deel de reden dat hij, en later de 

andere gezinsleden, zich een duidelijke plaats weten te 

verwerven in Nederland. 

 Hermann stelt hoge eisen aan de opvoeding van zijn 

kinderen, op de eerste plaats zijn zoons. Hij voedt ze op 

zoals hij zelf was opgevoed: autoritair naar Pruisisch-

Saksische snit. De lat ligt hoog en Hermann houdt een 

wakend oog op de geestelijke en culturele ontwikkeling 

van zijn zoons. Vrouwen zijn volgens hem niet in staat 

geestelijk op hetzelfde niveau te komen als mannen, dus 

met zijn dochter houdt hij zich veel minder intensief bezig. 

 
Hermann Schlegel 

 

Vorming tot musicus 

Al vroeg onderkent Hermann het muzikale talent van zijn zoon Leander en richt zich 

intensief op de ontwikkeling hiervan. Al op zesjarige leeftijd verschijnen de eerste 

compositorische probeersels van Leanders hand, vaak niet meer dan enkele regels 

lang. Zijn echte opus 1 is een ”Élegie”, opgedragen aan zijn “tendre mère”. 

 Hermann heeft een uitgesproken oordeel over het talent en niveau van 

Nederlandse pedagogen: er is er niet één die aan zijn maatstaven beantwoordt, 

behalve diegenen die uit Duitsland komen. Zoals gezegd: alhoewel zijn vrouw en zijn 

dochter zeer muzikaal zijn, is hij van mening dat vrouwen niet in staat zijn tot het 

scheppen van “wetenschappelijke” (lees: romantische, traditionele) muziek.  

 Leander wordt voorgehouden dat de componisten van zijn tijd een loopje nemen 

met de klassieke compositieregels. Wagner wordt door zijn vader als nieuwlichter 

bestempeld. 

 Daar het inkomen van Hermann niet toereikend is om zich een privé-docent voor 

Leander te kunnen permitteren, is hij dus toch, ondanks zijn scepsis, genoodzaakt zich 

tot de muziekschool te wenden, de in 1834 opgerichte Maatschappij voor Toonkunst.  

 Op 9-jarige leeftijd, in het schooljaar 1853-1854, wordt Leander leerling op deze 

school en zou dat tot 1861 blijven. De naam Schlegel was onder musici niet 

onbekend, daar vader Hermann als recensent verbonden was aan het muziek-

tijdschrift “Caecilia”. 



 Omdat zijn vader hem al de nodige kennis en vaardigheden had bijgebracht, heeft 

Leander direct een flinke voorsprong op zijn medeleerlingen. Na vijf maanden viool-

onderricht wordt hij officieel door de commissarissen (de toezichthouders) beoordeeld 

in termen van “allerzeldzaamst, belooft alles, superieur in alles, geboren musicus” . 

 Zijn docent is N.J. Wetrens, een broer van A.J. Wetrens, de directeur van de 

muziekschool die ook op begraafplaats Groenesteeg bijgezet is. Naast de vioollessen 

neemt Leader in een later stadium ook pianolessen en maakt hij deel uit van de 

zangklassen. 

 Bijna elk jaar staat Leander als deelnemer op het programma van de voorspeel-

avonden, waar hij zowel instrumentalist (solist en begeleider) als ook vocalist is. Soms 

vertolkt hij composities van eigen hand. Hij is een van de pareltjes van de muziek-

school. 

 

Conservatorium Leipzig 

Ondertussen zit vader Hermann ook niet stil. Hij informeert bij de directeur van de 

Koninklijk Muziekschool in Den Haag (nu het conservatorium), hoe hij verdere stappen 

kan nemen in de muzikale ontwikkeling van zijn zoon. Deze, J.H. Lübeck, wil met 

Leander gedurende twee zomervakanties aan de slag om zijn mogelijkheden te 

onderzoeken. Hij schrijft na afloop een uitgebreid verslag over zijn bevindingen. 

Lübeck acht Leander een talentvol aankomend musicus, maar ziet in hem meer een 

pianist dan een violist, omdat hij beperkingen constateert in de fysieke aanleg van de 

jongen: zijn rechterhand schijnt hem net iets te kort om adequaat de strijkstok te 

kunnen hanteren. Op dit niveau nog geen probleem, maar hij zal nooit vioolvirtuoos 

worden, aldus meneer Lübeck. 

 Hermann is er de man niet naar zich 

hier iets van aan te trekken. Hij gelooft 

heilig in de capaciteiten van zijn zoon 

en schrijft zijn zoon in aan het 

conservatorium van Leipzig. Op 3 mei 

1861 wordt Leander uitgeschreven als 

leerling van de Maatschappij voor 

Toonkunst. Zijn vertrek wordt met trots 

vermeld in het verslag van de jaar-

vergadering van het bestuur. 

 In Leipzig wordt hij opgevangen 

door familie in Altenberg, de geboorte- 
 

Conservatorium Leipzig 

plaats van Hermann Schlegel, waar Leander tijdens vakanties verblijft. 

 Om greep te kunnen blijven houden op zijn zoon geeft Hermann hem drie 

opdrachten mee: 

1. Over de brieven die Leander schrijft: hij moet betere inkt gebruiken en de lengte 

mag niet langer zijn dan ¼ vel. Hij moet zich beperken tot zijn muzikale ontwikkeling 

zodat zijn vader hem op afstand kan “bijstaan”. Dit alles wel in het Duits!! 

2. Over andere dan muzikale zaken moet hij in het Frans en Engels aan zijn moeder, 

broer en zus schrijven. 



3. Een dagboek bijhouden om voortdurend alles van belang te noteren wat betreft zijn 

studie en ontwikkeling. Daarnaast een financiële verantwoording. 

Was getekend: je liefhebbende (!) vader. 
 

Het is niet lastig te begrijpen dat het verblijf op het conservatorium voor beiden een 

kwelling is: Hermann kan zijn zoon niet in het gareel krijgen en houden; Leander voelt 

zich erg beperkt in zijn vrijheid. 

 De kosten van deze opleiding zijn hoog en betekenen een grote belasting voor het 

gezinsbudget. Leander moet om die redenen volgens zijn vader zorgen voor een zo 

spoedig mogelijke afronding van deze studie.  

 Omdat Leander in Leiden bejubeld werd 

door docenten en commissarissen, valt het 

hem natuurlijk erg tegen dat hij in Leipzig 

onder aan de ladder staat. De lat ligt hier vele 

malen hoger en hij moet onderaan beginnen. 

Hij accepteert dat wonderwel direct. Hij wil 

muziek blijven maken naar vermogen en gaat 

op zoek naar wat bij hem past. 

 Wel erkent hij de grenzen van zijn 

mogelijkheden en ziet hij meer getalenteerde 

studenten om hem heen. Dat brengt hem uit 

zijn evenwicht en tast zijn zelfvertrouwen aan. 

Hij voelt zich op het conservatorium steeds 

minder thuis. Toch is Leander bereid om hard   

 
Plaat met muziek van Schlegel 

te werken om de technische kant van zijn pianospel te verbeteren. Dat doet hij op zijn 

appartement en heeft hij het conservatorium niet voor nodig. 

 Intussen gaat vader Hermann onvermoeibaar voort zijn zoon te bestoken met 

advies: als hij naar zijn vader zou luisteren, zou alles goed komen: “Het doet me pijn 

dat je aan je compositorische gave twijfelt en alleen violist wilt worden. Dit kan je 

overal worden. Een positie als directeur is een erebaan voor jou en daarvoor moet je 

kunnen componeren. Dus geen dommigheden meer maar rustig en standvastig 

doorgaan!” 

 Leander neemt niet meer deel aan tentamens en verlaat uiteindelijk in 1863 het 

conservatorium zonder getuigschrift. 

 

Muziekleraar te Leiden 

Als Leander uit Leipzig terugkeert, worden al snel de oude contacten met de 

muziekschool hersteld. Leander wordt nog steeds gewaardeerd en er wordt met 

belangstelling geluisterd naar zijn ervaringen, opgedaan in Leipzig. Hij krijgt weer de 

erkenning die hij in Leipzig zo node gemist heeft. Per 1 november 1863 jaar krijgt hij 

een aanstelling als viool- en pianoleraar. 

 In 1864 slaat het noodlot toe in huize Schlegel als moeder Cornelia op 2 december 

overlijdt. Het gezin verlaat het grote huis aan de Vliet en vestigt zich aan de Breestraat 



109. Twee jaar later vertrekt de oudste dochter Cécilia naar Duitsland. Vader Hermann 

trouwt in 1869 voor de tweede maal, ditmaal met Albertina Pfeiffer. 

 Leander vat het plan op om op tournee te gaan en krijgt in 1867 eervol ontslag van 

de muziekschool om een concerttournee te gaan maken.  

 

Op tournee 

Mede door zijn uitgebreid netwerk, lukt het Leander om als musicus aan de slag te 

komen en in zijn levensonderhoud te voorzien. Aan de hand van programma’s en 

recensies is zijn muzikale spoor te volgen. Schlegel leidt een zwervend leven en 

woont afwisselend te Parijs, Wiesbaden, Leipzig en Brunswijk. 

 Hij speelt vaak eigen werken, aangevuld met die van andere componisten. Hij geeft 

onder meer concerten in Darmstadt, Karlstadt en Wiesbaden. Hij begeleidt de violist 

August Wilhelmj, die hij kent van het conservatorium in Leipzig; tussen hen ontstaat 

een vriendschap. Ook met de violist Louis Lübeck (zoon van de voornoemde 

J.H.Lübeck) vormt hij een duo. 

 In 1870 is hij ook weer in Nederland te vinden tijdens concerten in Haarlem en 

Breda. Op 24 januari 1871 staat hij vermeld op het concertprogramma van “Sempre 

Crescendo”, het studentenmuziekgezelschap uit Leiden. Uit de recensies blijkt dat zijn 

muziek niet altijd even toegankelijk is voor het publiek. 

 

Directeur muziekschool Haarlem 

Aan het eind van dat jaar wordt hij benoemd als directeur van de muziekschool in 

Haarlem. Hij voelt zich snel thuis in deze stad en wordt op zijn verjaardag, 2 februari 

1872, officieel ingezetene van de stad Haarlem. Overigens heeft vader Hermann het 

opgegeven zijn zoon van goede raad te voorzien. 

 Een van de eerste dingen die hij doet is lid worden 

van de Haarlemse afdeling van de Bachvereniging. 

Omdat de belangstelling voor Bachs muziek destijds 

niet groot was, besloot men in Haarlem een eigen 

(zinnige) koers te varen door zich bij uitvoeringen niet 

uitsluitend te richten op de muziek van Bach. Hierdoor 

groeide de vereniging waardoor ze in staat waren om, 

middels Leanders netwerk, gerenommeerde musici te 

engageren, onder andere uit Duitsland. 

 In 1875 organiseert de Maatschappij tot Bevordering 

van de Toonkunst te Haarlem een muziekfeest. De 

organisatie ligt in handen van Leander, de componist 

Johannes Verhulst en de oprichter van het huidige 

Amsterdamse Conservatorium, Frans Coenen (overi-

gens ook een van de “bewoners” van de begraafplaats 

Groenesteeg).  
 

Portret Leander Schlegel 

 Gedurende drie dagen worden werken uitgevoerd van Johannes Brahms 

(Schicksalslied), Robert Schumann (Paradies und Peri), Johannes Verhulst (Symfonie 

in e mineur) en Frans Coenen (Maria Magdalena, een cantate). Tijdens het slotconcert 



speelt Leander zijn “Fantasie Impromptu” en klinkt de ouverture tot “Die Meistersinger 

von Nürnberg” van Richard Wagner. 

 Met de cellist Charles Appy organiseert Leander vier maal per jaar abonnements-

concerten. Ze trachten de programma’s dusdanig samen te stellen dat er ook ruimte is 

voor muziek van eigentijdse componisten. Door het principe van herhaling toe te 

passen proberen ze de muzikale smaak van het Haarlemse publiek te ontwikkelen, 

hetgeen niet zonder resultaat blijft. 

 Het concertbezoek neemt toe, niet alleen door hogere kwaliteit van de concerten en 

musici, maar ook door verbeterde infrastructuur. Het gebeurt met grote regelmaat dat 

er een extra trein wordt ingezet op de lijn Amsterdam-Haarlem en de lijn Den Haag- 

Leiden. Meer publiek betekent meer inkomsten waardoor duurdere buitenlandse, 

musici kunnen worden aangetrokken. 

 Ook de muziekschool bloeit onder zijn leiding: waren er in 1875 nog 166 leerlingen, 

enkele jaren later is het aantal gestegen tot ruim 300. 

 

Huwelijk en gezin 

Op 1 juli 1878 trouwt Leander met Emma de Waal Malefijt, een van de leden van het 

koor, waarvan hij dirigent is. Zij is het achtste kind van Adriaan de Waal Malefijt en 

Alijda Reijnders. Adriaan was stadsheel- en vroedmeester in Haarlem. 

 Leander en Emma krijgen op 7 januari 1881 een dochter, officieel Aleida, maar met 

roepnaam Lydia. Zij erft de muzikaliteit van haar vader en zal zich later ontwikkelen als 

kenner en vertolker van de werken van de familie Bach. Aleida is in 1964 te Overveen 

overleden. 

 

Vertrek bij de muziekschool 

Omdat Leander steeds meer als uitvoerend musicus en componist actief is, en daarin  

meer plezier heeft dan in het directeurschap, komt zijn werk op de muziekschool in het 

gedrang. In 1898 neemt hij dan ook ontslag. Hierdoor krijgt Leander meer tijd om te 

componeren en te musiceren. Het muziekonderwijs blijft hem wel na aan het hart 

liggen, wat de reden is dat hij in hetzelfde jaar 1898 overgaat tot het stichten van een 

particuliere muziekschool. Deze krijgt de volgende naam- en adresgegevens: 

  L. Schlegel’s inrichting voor onderwijs in de beoefening van muziek. 

  Klavierspel, koorzang, harmonie- en compositieleer, 

  COLLEGE VOOR MUZIEK 

  Zijlstraat 34 rood. 

Zijn dochter Aleida neemt de beginners op de piano onder haar hoede. 

 

Schlegelavond in Haarlem 

Als dank voor hetgeen Leander Schlegel voor de stad Haarlem heeft betekend, bieden 

zijn vrienden hem op 18 januari 1910 een “Schlegelavond” aan. 

 Tijdens dit concert vindt de première plaats van zijn vioolsonate in G. Hieronder de 

aankondiging van het concert en een gedeelte uit de partituur van de vioolsonate. 

 

 



 
Aankondiging Schlegel-Concert 

 



 
Deel partituur vioolsonate in G van Leander Schlegel 

 

Overlijden 

Heel onverwacht, op  20 oktober 

1913, sterft Leander. Emma of 

Aleida vindt hem  ’s avonds in 

zijn stoel. Hij wilde graag door-

werken en had daarom hij 

verzocht zijn maaltijd in zijn 

werkkamer te serveren. Tijdens 

een sobere plechtigheid werd hij 

bijgezet in zandgraf 5, waarin 

ook zijn broer Gustav in 1903 zijn 

laatste rustplaats had gevonden. 

Emma en Aleida zouden in 1933, 

respectievelijk 1964 volgen. 
 

Overlijdensadvertentie 

 In de Leidsche Courant van 22 oktober 1913 wordt uitvoerig stilgestaan bij het 

overlijden van Leander. Dit “In Memoriam” eindigt aldus: 

“In ’t geheel is Schlegel in het buitenland, vooral te Weenen, meer en warmer 

gewaardeerd dan in zijn vaderland; dit was hem dikwijls een oorzaak van teleurstelling 

en bittere stemming. Het welgeslaagd Schlegelconcert van 13 januari 1910 was hem 

ook daarom een voldoening, waarvoor hij zeer erkentelijk is geweest.” 

 Een schets: de muziekrecensent Guillaume Landré beschreef zijn indruk van 

Leander als deze op weg was van zijn huis naar de muziekschool. 

“Vier of vijf of zesmaal per dag zag men door de Zijlstraat een deftig heertje lopen: 

klein, gezet, steeds volkomen gesoigneerd, met een hoge hoed, die door geen 

balsturig haartje ontsierd werd. Onberispelijk was altijd de boord, onberispelijk waren 

de manchetten die de kleine aristocratisch gevormde handen omsloten: en dan was er 

die fijn besneden kop die hem het uitzicht van een diplomaat of van een beroemd 

geleerde verleende. Zo was Leander Schlegel, die als man van geboorte en 

beschaving toegang had in de deftige Haarlemse kringen.” 



 

Het graf 

 
Graf 5 in vak D 

Schlegels graf heeft een bijzondere en opvallende stèle, 

in Jugendstil. Deze staande grafzerk werd in 2005 bij het 

grasmaaien vernield. In de glasplaat, getroffen door een 

scherpe punt van de maaimachine, ontstond een gat en 

vanuit dit gat ontstonden min of meer stervormige 

barsten. Gelukkig kon de schade vrijwel geheel hersteld 

worden en is er nu niet veel meer van te zien. 

 

 

Als componist aan de vergetelheid ontrukt 

Als componist heeft Leander Schlegel in Nederland nooit veel erkenning gekregen, 

terwijl hij in Weense kringen wel die erkenning ontving. In Nederland zijn er twee 

musici (Willem Henri Noske en Frans van Ruth), die hebben getracht recht te doen 

aan zijn oevre als componist. 

 Van Ruth heeft in 2009 een lijst samengesteld van Leanders composities. Pas in 

2015 werd deze componist in zijn woonplaats Oegstgeest echt aan de vergetelheid 

ontrukt, toen tussen 13 september 2015 en 10 april 2016 in het cultureel centrum de 

Paulus een serie concerten met werken van Leander Schlegel werd georganiseerd. 
 

 
Aankondiging concerten (Oegstgeester Courant, 13 april 2015) 
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Opmerking 

Muziek van Leander Schlegel is te vinden op YouTube: 
www.youtube.com/watch?v=8KfiO_n8DIY&t=1767s 

www.youtube.com/watch?v=mMKtQQweV-A 
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