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O.C. Hooymeijer, van 
die vogelgids voor 
niet-bestaande vogels
In het kader van artikelen over nieuwe natuur 
trek ik half januari naar Spanga in Friesland. Daar 
bevindt zich in natuurgebied Rottige Meenthe de 
”Kijkhut voor niet-bestaande vogels”. Bedacht en 
gemaakt door O.C. Hooymeijer (1958). Deze kun-
stenaar werd afgelopen jaar genomineerd voor 
de Jan Wolkers Prijs*) met “De Nieuwe Gids voor 
de niet-bestaande Vogels van Europa”. Hij greep 
er helaas net naast, maar voor de redactie toch 
voldoende reden nader kennis te maken. 

Op z’n twaalfde kende hij Elzeviers vogelgids van 
Bruun uit het hoofd. Niet dat hij toen al zoveel 
vogels keek daar in Vlaardingen waar hij geboren 
is. Gewoon op z’n jongenskamertje. Gefascineerd 
door al die namen en die systematische beschrij-
vingen van de vogels in de gids, leerde hij ze 
uit z’n kop. Later trok hij er wel op uit, vooral in 
de Vlietlanden boven Vlaardingen. Daar zag hij 
zijn eerste draaihals en lag hij op z’n rug naar de 
leeuweriken te kijken. Pas op z’n dertigste, toen 
hij al lang niet meer naar vogels keek, realiseerde 
hij zich tijdens een tocht door Spanje dat hij er 
weleens de grote trap kon verwachten. En ja hoor, 
die was er! Er was heel wat latente kennis in zijn 
hoofd blijven hangen.

Rottige Meenthe  
Het grappige naambord geeft aan dat hier een 
vogelliefhebber moet wonen. Via een onverhard 
pad beland ik bij het huis van O.C. Hooymeijer. 
Zijn huis staat aan de rand van natuurgebied Rot-
tige Meenthe. Het plezier begint meteen als je 
het terras op stapt. Er staat een grote tafel, met 
daarop tientallen vogels getekend. Ook binnen 
allemaal vogels, geschilderd en anderszins vorm-
gegeven, zelfs tot op de wc zoals ik later ontdek. 
In de grote gezellige kamer hangen prachtige 
schilderijen van vogels die ik meteen herken van 
zijn vogelgids. In 2016 verscheen al “De Kleine 
Gids voor de niet-bestaande Vogels van Europa”. 
Maar door het grote aantal nieuwe “ontdekkingen” 
kon een volgende gids niet uitblijven; ditmaal in 
kleur. Ook de Nieuwe Gids is een groot succes: er 
is inmiddels een derde druk. 

Het idee van de niet-bestaande vogels kwam 
tijdens lange wandelingen die hij vanwege 
zijn gezondheid (etalagebenen) moest maken. 
“Wandelen maakt het hoofd leeg, inspireert en 

TO.C. Hooymeijer

ontspant’’, aldus Hooymeijer. “Je 
kijkt naar vogels en daar krijg je 
gedachten bij. Ik zie dan dingen 

die niet perse waar hoeven te zijn, 
maar die wel waar zouden kunnen 
zijn ”. Overigens hoor ik van hem 
dat de vogels ook ’s nachts rond de 
klok van 3 uur actief zijn. Dan wordt 
hij vaak wakker en dan komen ze zo 
binnen fladderen.

De kunstenaar 
O.C. Hooymeijer studeerde aan de 
Kunstacademie te Rotterdam. Hij 
had daarna succesvolle exposities, 
zowel in Nederland als daarbuiten 
met bijvoorbeeld een serie schilde-
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rijen en tekeningen over het “Red Light District”. 
Met de start van zijn project “The Great Exotic 
Birdshow” maakte de mens plaats voor de vogel. 
Deze serie was geïnspireerd door de vele kweek- 
en kooivogeltentoonstellingen die nog steeds 
overal in Nederland plaatsvinden. Hij schilderde 
vele series van niet-bestaande vogels, plaatste 
ze in platte kooitjes aan de muur, en verzon er 
exotische namen bij. Op de tentoonstelling hoorde 
je vogelgeluiden en er waren geuren. 

Hooymeijer schildert in een kleurrijke en expres-
sionistische stijl. Je gelooft onmiddellijk dat zo’n 
vogel bestaat. “Dat klopt”, bevestigt hij, “ik kwam 
er eigenlijk pas later achter dat ik heel veel van 
die goeie ouwe Elseviergids, die er trouwens nog 
steeds is, heb overgenomen. Dat zit nog in m’n 
hoofd. Mijn vogelgidsen zijn geïnspireerd op de 
echte vogelgidsen. Ik noem bijvoorbeeld ook het 
verspreidingsgebied, baltsgedrag, geluid en geef 
informatie over nesten en eieren”. Vóór in de gids 
zijn het interieur en het exterieur van de vogel 
getekend, compleet met Latijnse benamingen. Ook 
waarnemingsdetails als snavelvormen ontbreken 
niet. Toch is zijn gids anders dan reguliere vogel-
gidsen. Hooymeijer voegt bij bijna elke vogel een 
Volkswijsheid toe en voor zover ik weet staan er 
in “normale” vogelgidsen geen recepten. In deze 
gids vind je negen recepten met Europese niet-
bestaande vogels. De titel van het Poolse recept 
van de Berkenprins is helaas niet te lezen, want 
in het Pools. Maar volgens de in het Nederlands 
geschreven bereidingswijze smaakt hij prima. 
Er is wel een flinke scheut verse ochtendurine 
bij nodig, maar die heeft iedereen wel in huis 
vermoed ik.

Hij schilderde vele series van niet-bestaande vogels en 

plaatste ze in platte kooitjes aan de muur

De Kijkhut voor niet-
bestaande vogels  
Al wandelend kwam Hooymeijer op 
het idee een vogelhut te realiseren 
voor niet-bestaande vogels aan 
de rand van de Rottige Meenthe, 
in zijn achtertuin dus. Deze kijkhut 
kwam er. Een door hemzelf ont-
worpen en gefabriceerd kunstwerk 
dat in 2018 op 500 meter afstand 
van zijn huis bij een (inmiddels 
helaas opgedroogde) rietplas werd 
geplaatst.

filmpjes zeer misten. Ze waren er 
aan gewend geraakt om voor een 
excursie gezamenlijk het filmpje van 
de week te bekijken en dan gesterkt 
op pad te gaan. Nu ik dit opschrijf 
vraag ik me af of dit verhaal nou 
waar is of niet. Dit gegeven loopt 
als een rode draad door zijn hele 
werk; is het waar of fantaseert hij er 
op los.

Niet-bestaande vogels  
Het wordt tijd dat ik de lezer laat 

Hij heeft de oude Elsevier gids nog steedsO.C. leest voor  
Op de website van Hooymeijer 
is een serie filmpjes te vinden 
waarop hij voorleest uit zijn beide 
gidsen. Die filmpjes werden door 
veel mensen bekeken. Toen hij er 
na een tijdje mee stopte kreeg hij 
een berichtje van Vogelwerkgroep 
Grus Grus (Kraanvogel), dat ze de 

kennis maken met een paar van 
mijn favoriete niet bestaande 
vogels. Zo is daar de Tak, een vogel 
met rudimentaire vleugels. Man 
en vrouw gelijk, “doch vrouwtje 
kan lichtrode glans op de derde 
staartpen vertonen”.  
 
De Schemeraar, kleinste niet-
bestaande Europese nachtvogel. 
Geluid “een sinister fluitend 
geschreeuw en geknor”. Balts: 
“bij volle maan ligt het mannetje 
doodstil terwijl het vrouwtje met 
fladderende vleugels en trillende 
poten een woeste rondedans 
opvoert teneinde het mannetje tot 
de geslachtsdaad te bewegen. Dit 
kan uren duren tot het vrouwtje 
van vermoeidheid in elkaar zakt. 
Dan komt het mannetje tot leven 
en bevrucht hij het vrouwtje in 
slechts enkele seconden, waarna 
hij verdwijnt. De zorg voor nest, 
broedsel en het opvoeden van de 
jonge Schemeraartjes komt dan 
ook geheel voor rekening van het 
vrouwtje”. 
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Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat O.C. 
Hooymeijer het een en ander heeft willen recht-
zetten in zijn gids. De vrouwtjes komen er niet 
altijd even goed af. Ze zijn vaak slordig, chagrijnig 
of zelf venijnig zoals de Zweedkrat. Diens Volks-
wijsheid luidt: “Wee de arme man die een Krat 
van een vrouw trouwt”. Uit de beschrijving blijkt 
dat de “dunne lichtroze tot rode poten van de 
vrouwtjes aanzienlijk dikker” zijn en verderop lees 
ik: “De jongen kunnen tijdens het voederen zeer 
luidruchtig zijn, vooral daar de vrouwelijke Kratjes 
het agressieve gedrag van de moedervogel al 
vroeg in zich hebben”. Van de Nachtvrees zijn 
slechts twee oplichtende ogen zichtbaar op de 
verder zwarte kleurplaat. O.C. tekent op dat leden 
van de vogelwerkgroep Oost-Europa menen dat 
het om een subspecies van de Schemeraar gaat. 
De Volkswijsheid van het Lentezwaaitje luidt: 
“Zwaaien boven het graan, is ’t met landsmans 
rust gedaan”. Het paargedrag van het Waalse 
mannetje zou heden ten dage niet meer kunnen. 
Typisch geval van #MeToo.

Mijn allergrootste favoriet is de Bakker. De 
Volkswijsheid zegt: “Je kunt nog altijd je huis 
verbakkeren”. Dat komt zonder twijfel doordat de 
Bakker fijngekauwde noten, zaden en vruchten als 
nestmateriaal gebruikt. Ik citeer: “Dat geeft een 
ietwat zoete, weeïge geur rondom het nest. Als 
de jonge Bakkertjes uitgevlogen zijn dient het ver-
laten nest gedurende de wintermaanden, als het 
voedselaanbod is verminderd, als voorraadkast en 
wordt het geheel tot de laatste kruimel opge-
geten”. Overigens is de vogel zelf ook eetbaar. Er 
is een geweldig recept, Bakker in zuur, in het boek 
opgenomen. Schijnt vooral op de Veluwe zeer 

geliefd te zijn omdat je hem al voor 
de zondag kunt bereiden.  

Ik kan doorgaan met citeren, zoals 
over de Zwartruggluiper, de 
Blindkuif of de Zwartruggleuf. 
Hooymeijer zegt geen echte favo-
riet te hebben maar de Duitse 
reiger komt nog al eens voorbij in 
zijn betoog. Achterin de gids is het 
hoofdstuk ‘Kanshebbers voor de 
Toekomst’ opgenomen: vogels die 
door de opwarming van de aarde 
mogelijk hun leefgebied naar Europa 
verleggen. Zo is er de interessante 
Tweekant. Zijn naam is te danken 
aan het volgende: “Langdurige balts, 
waarbij vrouwtje licht trillend met 
neerwaartse staart en op één plaats 
staat en mannetje in verwarring 
om haar heen wandelt. Kopschud-
dend schijnbaar op zoek naar de 
juiste kant van het vrouwtje. Meent 
hij deze te hebben gevonden, maar 
blijkt dit niet het geval, dan straft ze 
hem af met een serie stoten met de 
scherpe snavel. Hierna begint het 
“wandelgedrag” opnieuw. Dit boei-
ende schouwspel kan uren in beslag 
nemen”.  

de zweedkrat

de Bakker

de Tweekant

In de kijkhut  
Na ons gesprek lopen we naar zijn 
Vogelkijkhut. Het pad er heen is 
alleen al de moeite waard. Aan het 
begin staat een Vogelkijkpuntbord. 
Die borden zijn uiteraard ook door 
de kunstenaar ontworpen. Je kunt ze 
via zijn site bestellen. Langs het pad 
informatieborden waarop o.a. gemeld 
wordt dat de grote vuurvlinder in het 

gebied is waar te nemen. De hut 
ligt er prachtig bij in de winterzon. 
Het dak is inmiddels begroeid met 
grassen en planten.  
 
Er is een bel, maar je mag binnen 
zonder hem te gebruiken. Binnen 
is het stil. Er liggen vier verrekijkers 
op de rand van de kijksleuven, 
waarvan er drie alleen voor niet-
bestaande vogels geschikt zijn. 
Deze zijn namelijk niet scherp te 
stellen. Aan de wanden ‘’De Ere-
galerij der Natuur’’ met de namen 
van beroemde (levende en dode) 
natuurliefhebbers. Ik zie Nico de 
Haan (leeft nog) en Jac. P. Thijsse 
(niet meer onder ons) en natuurlijk 
O.C. Hooymeijer zelf. 

Er ligt een stapel Donald Ducks 
(veel gelezen zo te zien) en er zijn 
een paar spelletjes. In het midden 

Duitse reiger
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nodigt een oude tafel met stoelen tot even rustig 
zitten en kijken. Want kijken kun je wel degelijk in 
deze bijzondere hut. Je ziet de rietvelden van de 
Rottige Meenthe en er scheren heel wat vogels 
over. Ik zie en hoor sijsjes, twee buizerds zijn al 
aan een vroege balts begonnen. Ik lees in het 
logboek op de tafel:“Het was leuk, alleen vond 
ik het ook niet leuk omdat er geen Tina’s waren 
maar wel een Donald Duck. Groetjes Tessel en 
Maas”. Het vrolijke vogeltje dat ze er bij getekend 
hebben geeft aan dat de boosheid nog wel mee 
viel. Verder lees ik alleen maar blije, vrolijke en 
waarderende berichten. “Er is tot op de dag van 
vandaag niets vernield in de hut, ik heb alleen 
last van de vogels zelf,” zegt Hooymeijer met een 
grijns. ”De kerkuil heeft alles onder gescheten’’. 

Het bord is uiteraard door de kunstenaar ontworpen

Het dak van de hut is met gras begroeid

Een geweldige ontmoeting op een 
prachtige zonnige dag in januari. 
Ik eindig met een eigen (volks)
wijsheid: Humor en plezier in het 
land, agressie en vandalisme naar 

de rand. Aan deze man zal het niet 
liggen. Zijn fantasie en creativiteit 
zijn eindeloos.

Voor een nadere kennismaking met 
en spraakmakende lezingen door 
O.C. Hooymeijer zie zijn website 
https://www.ochooymeijer.com/ 
. Hooymeijer is ook te volgen op 
Facebook, Twitter en LinkedIn. 
‘’De Nieuwe Gids voor de niet-
bestaande Vogels van Europa” 
en “De Kleine Gids voor de niet-
bestaande Vogels van Europa’’ 
zijn uitgaven van Noordboek en te 
verkrijgen in de boekhandel.
 
Tekst en foto’s: Wil Kroon 
 

*) De Jan Wolkers Prijs is een prijs die 
jaarlijks wordt toegekend voor het 
beste Nederlandse natuurboek, inge-
steld door radioprogramma Vroege 
Vogels, deVolkskrant en het Wereld 
Natuur Fonds


