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De nieuwe gids voor niet-bestaande 
vogels van Europa is een prachtig boek 
waarin 49 vogels tot in detail beschreven 
worden. Met gera ineerde oliepastels 
en inkttekeningen komen deze niet-
bestaande vogels tot leven. De wijze 
waarop Hooymeijer deze vogels beschrij , 
inclusief hun wetenschappelijke namen, 
verspreidingskaartjes en uitvoerige 
gedragskenmerken, laat zien dat hij 
behalve kunstenaar, ook een enorme 
vogelliefhebber én vogelkenner is. 
Geheel in stijl met de specifieke taal die 
doorgewinterde vogelaars eigen is, spat 
het enthousiasme van de pagina’s.
Voor in het boek staat een mooi overzicht 
van de biotopen waarin de vogels 
voorkomen. Op de onherbergzame ruige 
bergvlaktes kun je de Wringer, Zweedkrat, 
Snot en Zwartruggluiper tegenkomen. Op 
volle zee, maar alleen als het windstil is, 
zie je de Schonk, Zeebrons en Zeedrijver. 
Bij stormachtig weer is de kans dat je de 

Zeegier, Visgluiper en Zwartkopzeeduif 
aantre  heel erg groot. Woon je in de 
stad, dan zie je dagelijks onder andere de 
Kuifpink, Napolitaan en de Meut.
Snavelvormen krijgen ook aandacht. Zo 
is de ‘kraakvorm’ geschikt voor noten en 
harde vruchten, met de ‘haakbijlvorm’ 
kunnen gladde vissen gevangen worden 
en met de ‘blikopenersvorm’ worden 
schelp- en schaaldieren verorberd.
De meeste vogels hebben een passende 
volkswijsheid, zoals de Engelse Jan: ‘Jan 
op het veld, avond vol geweld’. Of voor de 
Kleine Laars: ‘Ren gerust weg, maar vlucht 
nimmer als een Laars’.
Wie er geen genoeg van kan krijgen, krijgt 
als toetje achter in het boek recepten 
uit diverse Europese landen. Bij de 
Gesmoorde Wapenaar, Brilhoen met 
dadels uit de tajine en Schonk in eigen 
vet gegaard, loopt het water je in de 
mond. Hooymeijer hee  een kunstzinnig, 
smakelijk, vermakelijk verhaal gemaakt.
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