








Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 -26- Anaries Snoek in zijn zeer beroemde rol als 'den Cld' dagavond. Onderweg onderhield hij zich als 'gezellige praatvaar' metzijn medepassagiers. In Amsterdam speelde hij in 1828 zijn laatste rolals Rodrigo in 'Le Cid' van Corneille. Terwijl hij op zijn Amsterdamsekamer op 3 januari 1829 een rol aan het instuderen was, overleed hij.De begrafenis in de Zuiderkerk (begraven in de kerk mocht dat jaarvoor het laatst) werd door duizenden bijgewoond. Zes weken was er rouwin de Amsterdamse schouwburg.



Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 -27- Lekdl.lk Bovendams Maria Hendrica Adams had nadat ze weduwe was geworden niets meerdat haar aan Schalkwijk bond. Ze zat er helemaal alleen aan het eindvan de wereld met haar stemkwaal en bleef na de begrafenis van Andriesbij de Majofski's in Amsterdam die zich over haar ontfermden. Op 11april, 3 maanden na het overlijden van haar man komt 'Bagatelle' alonder de hamer. Het wordt omschreven als &quot;Een aangenaam, welgelegen enin den Engelschen smaak aangelegd Buitenverblijf, genaamd Bagatelle,geteekend numero 123, met deszelfs modern betimmerd Heeren Huis, voorhetzelve een plein, waarvoor een Hek, voorts Koetshuis met Tuigenkast,stal voor twee Paarden, Hooi en strooizolders, wel aangelegden Tuin,Moestuin, Boomgaard, slingerlanen en slingerboschje met Hakhout bezet,te zamen groot vijf en Tachtig roeden. Elf Ellen...&quot;

(8). Dat was eenheel wat klinkerder omschrijving dan het &quot;...huis met omtrent een halfmorgen Tuin en Boomgaard&quot; waarvan in 1820 nog sprake was. Dat er veel aan gebeurd is blijkt ook uit de prijs. Had Snoek er in1820 maar 900 gulden voor betaald, bij opbod biedt Jan Spithoven,landbouwer uit .Cothen er 2200 gulden voor maar bij afslag doet hetcollege van de Lekdijk Bovendams daar nog eens 1600 gulden bovenopzodat 'Bagatelle' voor 3800 gulden van de hand gaat. Ongetwijfeld wasde naam 'Bagatelle' voor het eerbiedwaardige college veel te Amster-dams en werd er de zakelijke naam 'Dijkhuis' overheen geschilderd. Hethuis brandde in 1865 af en werd toen herbouwd in de huidige vorm. M. Bijleveld-Scholts, Schalkwijken H. Reinders, Bunnik. noten (1) Brief d.d. 14 november 1962 van C.J. Reinalda te Bloemendaal. (2) A. Fokke &quot;Beknopte levenschets van den nederlandschen

tooneelspe-ler Andries Snoek&quot; in Almanak voor blijgeestigen, z.p., 1830. (3) Losse knipsels in map 80 bij het Theaterinstituut te Amsterdam. (4) Archief van het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams 332 (5) B.A. Fallee &quot;Andries Snoek&quot; in jaar- en zakboekje der kunst enwetenschap bevorderende maatschappij onder de zinspreuk V.W.,1829-1830. (6) A. Fokke &quot;Beknopte levenschets van den nederlandschen tooneelspe-ler Andries Snoek&quot; in Almanak voor blijgeestigen, 1830. (7) J. Hilman: Ons Toneel, z.p.,1879, p. 271-279. (8) Archief van het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams 332.


