










Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 antwoordde Van Nijendaal: 'Ik ben namelijkeen plattelandshuisschilder, die zelf een stukjeland bebouwt, verder behanger, glazenwas-scher ...'. Boer toog naar Wijk en schreef:'Waarlijk, ik stond verstomd! (...) Allerminstis het de bedoeling hem als een 'wonder-mensch&quot; voor te stellen, doch wel verdient hetgroote waardering dal iemand onder zulke le-vensomstandigheden, het in een vrij kostbareliefhebberij tot een dergelijke hoogte heeft ge-bracht.&quot;Bij zo&quot;n uitlating kun je terloops con-stateren dat de verschijning van een huisschil-der in het gilde van toch vooral vermogendekunstfotografen in de ogen van Boer iets bij-zonders was. Gelukkig deed het niets af aanBoers enthousiasme over de manier waaropVan Nijendaal stemming in beeld bracht: 'Endan zijn Hollandsche dorpsgezichtjes met eenatmospheer-weergave van hooge volmaking,blond als aquarellen van Mauve!&quot; Diep onderde indruk was hij ook van zijn boschgezich-ten: '...) die allen zoo echt een boschsteiniiiiiii^weergeven als wij nog zelden hebben gezien.Waarlijk daarin is de

&quot;geest&quot; van het bosch, indie eenvoudige gevalletjes van wat berken- endennenstammen, wegdeinend in geheimzinnigduister.!&quot; Stemming in meerdere vormen wasonmiskenbaar aanwezig in alle platen van VanNijendaal die dit nummer van De Ciinwra vandecember 1909 illustreerden. In het Amster-damse grachtengezicht kwam ze tot standdoor het tegenlicht, in het wintergezichl dooreen wondere wereld van sneeuw. Bij een bos-gezicht met lichte berkenstammen werd ze op-geroepen door een 'geheimzinnig duister&quot; omde woorden van Boer nog eens aan te halen(28 december 1909. p.56). Met dit artikel leekde 'verborgen kracht&quot; Van Nijendaal voorgoedgevestigd in de wereld der picturalisten, diezich intussen meer en meer lieten inspirerendoor het geheimzinnige symbolisme. The Amateur Photographer Hoewel Van Nijendaal vermoedelijk al jarenfoto's instuurde naar wedstrijden die door ofvia The Amateur Photographer in Engelandwerden georganiseerd en het mogelijk is dathij af en toe een prijs in de wacht sleepte,duurde het tot december 1910 voordat een vanzijn foto's

gepubliceerd werd: 'The River&quot;door het water wadende koeien aan de oever 'Langs de Singel', met op de achtergrond de Wijkse stads-toren, afdruk uit circa 1925 ? (15,3x7 cm; .SAKRUH. Fa-miliearchief Schoenmaker, voorl. inv.nr. 344. fotoalhumJ.R. van Nijendaal) die zonder twijfel van toepassing was op depersoon van Van Nijendaal. Het stuk is te langom in zijn geheel te citeren. Een paar zinnenmoeten volstaan: 'Wie en wat is toch die VanNijendaal, vroeg ik mij meermalen af als ikzijn werk zag. Daaromtrent kreeg ik al spoe-dig zekerheid toen ik hem schreef dat het mijnplan was eens op bezoek te komen om per-soonlijk kennis te maken.' Met enige ironie 30








