
 

 
 

 
 
 
 
 
 
DE PAREL(H)OEN! 
 
Tekst en foto’s: Monique de Vrijer 
 
Tot op de dag van vandaag blijf ik mij verbazen over die eigenaardige 
wezentjes die hier het terrein afstruinen….   
Een prachtig verenkleed, vergeven met parelachtige vlekjes erop. Met 
het lijfje is ook weinig mis, maar dan komt het… Een kaal en sprieterig 
nekje, en dan… het lijkt wel een klein kind die zichzelf geschminkt heeft 
als clown... zonder spiegel! Een bleek pastelkleurig kopje, met 
uitstekende rode keellellen, doorlopend over de snavel en natuurlijk, bij 
die van ons, een ‘helmpje’ op. 
 
Ik heb het over het parelhoen, en in ons geval de Helmparelhoen ( Numida 
meleagris ). Er zijn namelijk 
meerdere soorten parel-
hoenders waaronder het 
zwarte parelhoen, Kalkoen-
parelhoen, Kuifparelhoen, 
Kroonparelhoen en  Gier-
parelhoen. 
 
Parelhoenders worden ook 
wel ‘’Poelepetaat’’ genoemd 
wat een verbastering is van 
‘poule-pintade’ (Pintade is 
het Franse woord voor 
parelhoen.) Ik roep altijd: 
“er zit meer stemband dan 
hersenen in dat koppie” 
want de naam ‘Parel-oen’ 
lijkt meestal meer op z’n 
plek! 
 
Enkele jaren lang hadden wij op de kinderboerderij 8 parelhoenders lopen. Ze 
waren niet allemaal tegelijk gekomen, maar vormden uiteindelijk een vrij hechte 
groep van 2 hanen en 6 hennen. 
We hadden ze in verschillende kleuren, 2 wildkleur, 2 paarse, 2 lavendelkleurige 
en 2 witte. Door de helaas steeds terugkerende ophokplicht, hebben we besloten 



de parelhoenderclub in te krimpen, en 
zijn we nog maar 4 parelhoenders rijk. 
Een wildkleur hen en haan, en 2 
lavendelkleurige hennen. 
 
Rechts: Ophokplicht …. Dat is een ramp 
voor parelhoenders en kalkoenen! 
 
 
 
 
 
Onder: De huidige groep; 2 lavendel-
kleurige hennen plus een wildkleur hen 
en haan. 
 

 
Hoe dan ook, ze zijn een genot 
om naar te kijken! Altijd zijn ze 
in de weer. Ze struinen alle 
weilanden af, onderweg talloze 
insecten verorberend. 
Met z’n allen lopen ze dan in 
een groepje, en hier en daar 
trekt er opeens 1 een sprintje 
achter een vliegje aan.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Serengeti struiners 
Parelhoenders komen van oorsprong uit centraal west Afrika.  
Tja, dat is andere koek dan ons natte kikkerlandje, maar ze 
hebben zich uitstekend aangepast aan ons klimaat. Onze 
parelhoenders doen gewoon net alsof onze koe nog een buffel is, 
ons varken een wrattenzwijn, en onze geiten een soort antilopen 
zijn. Zo voelen zich heel goed thuis op onze uitgestrekte 
Serengeti, oftewel de weilanden! 

Ondanks dat het parelhoen al een heel lang bekend en gedomesticeerd dier is, 
blijven ze toch altijd wat schuw. Ze hebben zich hier op de boerderij bijvoorbeeld 
nog nooit laten verleiden tot het eten van wat lekkers uit de hand. 
 
Parelhoenders zijn sterke dieren, die eigenlijk zelden ziek worden. 
Ik kan beamen dat onze parelhoenders, die elk jaargetijde met weer en wind 
buiten zijn, nooit iets mankeren. Het zijn echt bikkels! 



Wat ik gelezen heb, 
is dat parelhoenders 
7 tot 10 jaar oud 
kunnen worden in 
gevangenschap en 
dat er zelfs  parel-
hoenders van 12 
jaar zijn bekend. 
 
Onze parelhoenders 
wonen niet speciaal 
in een kippenhok, al 
komen zij er zo nu 
en dan wel eens 
binnen. Een hapje 
voer meedoen, of 
gewoon comfortabel 
een eitje deponeren. 
Ze lopen voorname-
lijk over het hele 
terrein en slapen in 
een boom. 
Parelhoenders hou je 
bij voorkeur als je 
veel ruimte en geen 
(of tolerante) buren 
hebt. 
 
Voeding 
Als ze een grote 
uitloop hebben vin-
den ze alles zelf; 
groen, granen, za-
den, vruchten en 
vooral veel insecten hebben ze op hun menu staan. Hebben ze dit alles niet tot 
hun beschikking, dan kun je in de dierenspeciaalzaak terecht om een speciale 
voeding voor parelhoenders te kopen. 
 

Parelhoen eieren 
Vanaf maart/april gaan de 
parelhoenders aan de leg tot in de late 
zomer. Ze leggen eitjes die een slag 
kleiner zijn dan kippeneieren en wat 
puntiger zijn. De eieren van onze 
parelhoenders verschillen onderling 
wel wat van kleur. Sommige zijn egaal 
en blank van kleur, terwijl andere vol 
met bruine spikkels zitten. De schaal 
van de eieren is veel dikker dan die 
van een kippenei.  
Onze parelhoeneitjes worden als 

broedeieren of gewoon als consumptie-eieren verkocht. Fijnproevers beweren 
dat parelhoeneieren nét iets lekkerder zijn dan kippeneieren. 
Het is hier altijd weer een verrassing waar de eieren gelegd worden. 
Parelhoenders kunnen hun eitjes soms goed verstoppen. Hier vinden we eieren in 
de koeienstal, in de geitenstal of gewoon in het kippenhok. Maar ook midden in 
de wei vinden we soms parelhoeneieren. De kinderboerderij ligt aan een water, 



en een jaar geleden vonden we een nest, verscholen in het riet, met meer dan 
30 parelhoeneieren! En wij maar denken dat het over was met de leg… 
Parelhoenders worden niet makkelijk of vaak broeds. Ik lees zelfs vaak dat ze 
slechte moeders zijn en hun kuikens veelal niet zelf groot brengen. 

Toch had een van de lavendel-
kleurige hennen een paar jaar 
geleden de smaak te pakken. Als 
een ware Kenau zat ze op haar 
eieren te broeden, opeens niet 
meer zo schuw. Met succes heeft 
zij haar eieren uitgebroed 
(broedduur 23-26 dagen) en haar 
kuikens groot gebracht. Het 
schijnt vrij uitzonderlijk te zijn. 
 
Links: Vier kuikens, waarvan we 
één lavendelkleurige hebben 
aangehouden. Onze lavendel-
kleurige hennen zijn dus moeder 
en dochter.  

 
Fokkerijen 
Parelhoenders houden wij voor ‘de leuk’, als siervogels. Maar het parelhoen staat 
daarnaast vooral bekend als een lekker dier. Parelhoenders worden dan ook veel 
gehouden voor hun vlees. Er zijn professionele fokkerijen, die zich veelal in 
schuren bevinden, vanwege het kabaal dat de parelhoenders kunnen maken. 
Meestal worden parelhoenders geslacht als ze zes weken oud zijn en ongeveer 
800 gram wegen. In België en Frankrijk zie je nog wel vaak grote groepen 
parelhoenders ‘plein air’ of wel los buiten lopen.

Boven: Parelhoenders in Frankrijk. Foto: Nico van Benten 
 
Parelhoenders die worden gehouden volgens de ‘International Demeter 
Production Standards’ (scharrel-Parelhoen en keurmerk Label Rouge) beschikken 
altijd over een vrije uitloop en de minimale slachtleeftijd is dan 94 dagen.  



Parelhoen-vlees bevat maar weinig calorieën en wordt gewaardeerd om de 
verfijnde smaak; de stevige structuur van het vlees lijkt op wild. Bovendien is 
het bijzonder rijk aan vitamine E, B1, B2 en PP en bevat maar liefst drie maal 
zoveel ijzer als vis. 

Links: De Parelhoenders eten ook graag 
een hapje mee bij de eenden. 
 
Alarmsysteem  
Parelhoenders staan er om bekend, en 
het is zeer zeker waar, om als uitstekend 
alarmsysteem te fungeren. Een beter 
alarmsysteem kun je je niet wensen. 
Nu zijn onze parelhoenders heel wat 
gewend, omdat ze op een kinderboerderij 
wonen. Dat moet ook wel, want je maakt 
wat mee als kinderboerderijdier! 
Gelukkig alarmeren ze dus niet bij elke 
bezoeker die op de kinderboerderij komt, 
want 4 alarmerende parelhoenders, 
geloof me, is een oorverdovend geluid! 
De boerderijdieren, wij - de verzorgers - 

en alle bezoekers van de boerderij horen er gewoon helemaal bij voor ze; 
daarvoor nemen ze de moeite niet om aan te slaan! Maar komt er eens een auto 
het erf op, of een hond, een logeerpaard of iets anders dat 
ongebruikelijk is, dan staan de parelhoenders op scherp! Al 
staat een parelhoen eigenlijk altijd op scherp. Als het een 
drukke dag is, en de parelhoenders besluiten het erf dat vol 
zit met bezoekers over te steken, dan gaat dat ook onder 
luid kabaal! Ze kondigen zich al aan, voordat ze de eerste 
stap op het erf gezet hebben.  
Klik op de foto rechts voor een filmpje mét geluid van de 
parelhoenders. 

http://s175.photobucket.com/albums/w154/kerryhill/?action=view&current=parelhoen.flv  

 
Kippen pesten 
De parelhoenders zijn zo’n beetje ‘de ergste nachtmerrie’ van onze kippen. Zeker 
als je als kip niet zo geliefd bent bij de parelhoenders, of nog erger, een argeloze 
nieuwe kip bent. Ze maken je het leven dan behoorlijk zuur! 
Al vaak heb ik er naar staan kijken en verwonder me er keer op keer over. Want 
waar gaat dit nou over? De kippen lopen heerlijk te keuvelen in de wei. Totaal 

ontspannen scharrelen ze een beetje rond en genieten 
van het zonnetje. Opeens, uit het niets lijkt wel, zijn 
daar die schreeuwlelijken weer. Het zal het Afrikaanse 
bloed wel zijn dat ergens nog in dat lijfje zit, waar ze 
het van de leeuwen hebben afgekeken….. Met z’n allen 
kiezen ze het kippenslachtoffer uit en gaan er 
strategisch achteraan. En Parelhoenders kunnen 
sprinten als de beste, dus de niks vermoedende kip 
heeft geen schijn van kans. Luid kabaal, de kip kijkt op, 
en ziet de parelhoenders. Al doet ze vaak nog een 
poging, rennen heeft geen zin. Het kippenslachtoffer 
wordt ingesloten. De kip weet totaal niet wat haar 
overkomt, en kijkt 4 monsterlijke wezens in hun 
bloeddorstige ogen? Nou ja, bloeddorstig, de 
parelhoenders trekken een veer uit de kip…. en dat was 
het eigenlijk. Trots met hun trofee rennen de 
parelhoenders er weer vandoor en de kip blijft nog een 

http://s175.photobucket.com/albums/w154/kerryhill/?action=view&current=parelhoen.flv


poosje verbouwereerd achter. Onze kippen 
hebben inmiddels diep respect voor de 
parelhoenders! 
Rechts: In de wei opzoek naar insecten. 
Parelhoenders kunnen bloemen- en planten-

perken insektenvrij hou-
den, zonder de perken te 
vernielen. Ze schijnen ook 
uitstekende tekenvangers 
te zijn! 
 
Parel-oenen 
Dacht je dat alleen het 
kippen-pesten een eigen-
aardig trekje van onze 
parelhoenders was, dan 
kan ik je vertellen dat er 
nog meer ‘een beetje 
eigenaardig’ aan onze parelhoenders is. Dit stukje heet niet 
voor niks de Parel-oen, want erg intelligent kan ik ze niet 
vinden. 
 
Onze parelhoenders lopen dus gezamenlijk over de boerderij, 
maar één van de parelhoenders is de Opper-Parelhoen. De 
Opperparelhoen neemt de besluiten en de rest volgt op de 
voet…. althans daarvoor doen ze zeker hun best. 
Voorbeeld: De hele club is lekker aan het struinen, en opeens 
besluit de Opperparelhoen dat het gras in de andere wei veel 
groener is. Tja, en als je dan als volgzame medeparelhoen-
ders even niet oplet als de Opperparelhoen over een hekje 
vliegt…. Paniek! Want hoe is Opperparelhoen nu opeens aan 
de andere kant van het hek gekomen? Ik overdrijf absoluut 
niet, als ik vermeld dat de parelhoenders aan de andere kant 
van het hek rustig een uur of wat opzoek zijn naar het gat in 

het hek…. wat er niet is! Als kippen zonder kop lopen zij van links naar rechts en 
weer terug langs het hek waar hun leider overheen is gevlogen! En echt, ze 
kunnen allemaal vliegen! Opeens, na zo’n uurtje of wat, valt bij een van de 
andere parelhoenders het kwartje en die vliegt ook over het hek heen, gevolgd 
door de rest…. Hun probleemoplossend vermogen laat dus nogal te wensen over; 
het zijn meer afkijkers (maar dan moeten ze wel opletten). 
 
Ook meer dan eens belandt er een parelhoen over het 
hek van de boerderij. Nu vliegt zo’n parelhoen er echt 
zelf overheen, al begrijp ik dus niet waarom. Zodra 
dat parelhoen dan aan de andere kant van het hek 
van de boerderij is, wil het nog maar een ding… 
Terug! In plaats van gewoon weer die vleugels uit te 
slaan en terug te vliegen, gaat het heen en weer langs 
het hek rennen, en natuurlijk non-stop roepen naar 
zijn maatjes! Die maatjes roepen allemaal terug en 
een oorverdovend parelhoenconcert breekt los! 
Klik op de foto rechts voor een filmpje + geluid. 
http://s175.photobucket.com/albums/w154/kerryhill/?action=view&current=Afbeelding1487.flv  

 
Onze parelhoenders slapen in een boom. Je raadt het al, elke dag was het weer 
goed nadenken hoe je ook alweer in die boom kwam. 
Na een aantal jaar in dezelfde boom te slapen is het kwartje toch wel gevallen, 
en gaat het inmiddels aardig vlot. 

http://s175.photobucket.com/albums/w154/kerryhill/?action=view&current=Afbeelding1487.flv


Ooit presteerde een parelhoen het om niet meer uit de boom te komen, en we 
vonden hem er onderste boven hangend in. Helaas dood, voor mijn idee een 
echte typische pareloen-dood. Dood door vergeetachtigheid! 
 

Stresshoen 
Eén ding hebben parelhoenders allemaal 
gemeen: ze zijn snel gestresst. 
Als er per ongeluk een buiten de 
boerderij belandt en bijvoorbeeld 
achterna gezeten wordt door een hond, 
is de kans groot dat ie het niet overleeft, 
alleen al door de stress.  
Het is een zeldzaamheid, maar als we er 
een moeten vangen, dan verwonden ze 
zichzelf vrij makkelijk door echt overal 
tegen aan te vliegen. En niet zachtjes, 
maar alsof hun leven ervan af hangt. Ik 
ben ook altijd een beetje bang dat ze in 
mijn handen sterven door hun eigen 
gestress. 

 
Boven: Het valt niet mee om een parelhoen te 
pakken. 
 
Ondanks dat zijn ze af en toe toch wel eens 
op een tentoonstelling te bewonderen. Ze zijn 
ze erkend in de kleurslagen: wildkleur 
(blauw), lavendel en wit. In sommige landen, 
waaronder Duitsland, daarbij ook nog in 
chamois en een aantal kleurslagen met 
gereduceerde parelling, zoals paars (violet). 
 

Rechts: Witte parelhoenders.  
Foto: Roel Duindam 
 
Onder:  
Veren van de parelhoen. 
V.l.n.r. 2 lavendel slagpennen, 
1 wildkleur slagpen, lavendel 
dijveer, wildkleur dijveer en 
wildkleur borstveer. 
 
 
Tot slot 
Staan er geen hekjes of andere 
obstakels in de weg, dan is het 
heerlijk vertoeven op de 
boerderij als parelhoen. 
Ik geniet in ieder geval veel 

van onze parelhoenders. Je weet tenslotte nooit wat je nu weer met ze zal 
meemaken. Eén ding is zeker, vervelen doe je je nooit met een stel pareloenen!  
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