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In het atelier

Verscholen tussen het
riet staat achter het
woonhuis het zwart op-
getrokken atelier van
kunstenaar O.C. Hooy-
meijer.
Twintig jaar geleden ver-
huisde Hooymeijer op
40-jarige leeftijd met zijn
gezin van Amsterdam
naar Nijetrijne. Tien jaar
later belandde hij in
Spanga. ‘Waarom West-
stellingwerf 20 jaar gele-
den werd uitgekozen als
woonplaats? Op de voor-
pagina van de Stelling-
werf stond de kop ‘Sier-
eend ontvreemd in tuin
Wolvega’. Dat is de plek
om te wonen’, dacht de
kunstenaar. Hooymeyer
is begaan met de natuur;
met alles wat groeit en
bloeit in de wereld. Hij is
in Vlaardingen geboren
en heeft in Rotterdam de
kunstacademie afgerond.
Onder invloed van Wil-
lem de Kooning en Karel
Appel werd begonnen
met abstract werk. In de
loop der jaren heeft
Hooymeijer zich meer op
het figuratieve toege-
legd. In zijn werk stond
altijd de mens centraal.
Tegenwoordig draait
alles om vogels of eigen-
lijk niet-bestaande vo-
gels. Fantasie loopt als
een rode draad door zijn
hele oeuvre: niet-be-
staande vogels, perso-
nen, namen, gerechten
en geluiden.Het is een
wondere wereld waarin
je terechtkomt bij kennis-
making van zijn werk.
Een wereld waar de
grens tussen realisme en
fictie nauwelijks te on-
derscheiden is. Het motto
van de kunstenaar is niet
voor niets ‘het is niet
waar, maar het had waar
kunnen zijn’. O.C. Hooy-
meijer is een creatieve,
fantasierijke duizendpoot
die de kijker in een to-
taalbeleving van kijken,
luisteren en ruiken onder-
dompelt. Er staan veel
tentoonstellingen, lezin-
gen, verhalen en publica-
ties op zijn naam. Voor-
beelden zijn de expositie
‘De wondere vogelwereld
van O.C. Hooymeijer’ in
het Natuurmuseum in
Leeuwarden en de door
hem ingerichte hotelka-
mer in het Art-Hotel Oos-
terwolde. In 2018 werd
aan het Voetpad in Span-
ga zijn ‘Kijkhut voor de
niet-bestaande Vogels
van de Rottige Meenthe’
geopend. Zijn kleine gids
voor niet- bestaande
Vogels van Europa krijgt
komend voorjaar een
vervolg. In deze nieuwe,
in kleur uitgevoerde uit-
gave maakt de lezer ken-
nis met ruim 50 nieuw
ontdekte, niet-bestaande
vogels. 

▶▶ www.ochooymeijer.com

‘Het kan
waar zijn’
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