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De mooiste Poicephalus. 
Door Rein Schoonderwoerd 
  

Heeft u er weleens over nagedacht wat voor u de 
mooiste Poicephalus is? Misschien niet, misschien 
wel.  Een tijd geleden waren een paar heren er van 
overtuigd: het is de Rüppel. Deze heren hadden alleen 
dure soorten vogels in collectie. De enige Poicephalus 
die ze hadden was de Rüppel. Waarom was het de 
Rüppel?  Ik kreeg diverse antwoorden. Het was de 
vleugelboeg en de mooie grijze kleur in combinatie 
met de geel oranje pootbevedering. De pop dat was 
de topper vanwege haar blauwe broek. Ik dacht een 
Meyer heeft toch ook een gele vleugelboeg en bij de 

soorten Damarensis, Transvaalensis en Matchiei is nog veel meer blauw 
aanwezig. De kleur is blauw verschilt duidelijk. Schijnbaar was het grijs erg 
mooi. U begrijpt het al, de Meyer verkies ik boven de Rüppel.  
 
Een ander vindt de Kaapse de mooiste. Zelf heb ik deze vogel nooit gezien. De 
grijskop papegaaien Fuscicollis en Suahalicus worden weinig gehouden. Het 
verschil zit hoofdzakelijk in de kopkleur. Deze is bij de Fuscicollis grijsbruin en 
bij de Suahelicus zilvergrijs. Een imposante snavel dat hebben ze zeker. De een 
vindt het mooi de ander heeft er zijn bedenkingen bij.  
 
Bruinkoppen en de Niam-Niam papegaai horen waarschijnlijk 
tot de minst aantrekkelijke soorten. De Niam-Niam komt niet 
voor in de avicultuur dus eigenlijk mag ik daar geen mening 
over hebben. Het enige wat ik gezien heb is een foto van een 
levende vogel en een paar balgen in het vogelmuseum Tring 
Engeland.  
 
Bruinkoppen zijn het mooist als ze vliegen. Het geel onder hun vleugels is 
zichtbaar. De grasgroene kleur bedekt bijna de hele vogel  behalve de kop en 
ondervleugel dekveren zijn anders van kleur. Erg populair zijn de bruinkoppen 
niet, ik denk niet dat ze aanmerking komen voor de mooiste Poicephalus. De 
bonte boer heeft variatie in kleur en tekening.  De meest voorkomende bonte 
boer is de Mesotypus of de oranjebuik bonte boer. Zelf heb ik in Engeland de 
zuiver gele bonte boer gezien. Er was geen enkele oranje veer of aanslag te 
zien. Een mooie vogel dat zeker. De roodbuik bonte boer is niet echt rood maar 
heeft een diep oranje kleur. De grijze kop en het groen is ook donkerder van 
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kleur. Bonte boeren mooie vogels maar of deze soort gaat voor de mooiste 
Poicephalus?  
 
Roodbuik papegaai de buik van de man is 
oranjerood De pop mist deze kleur en is grijs met 
zeegroen (blauwgroen). Ergens in de 19e eeuw toen 
ze nog niet goed beschreven waren dacht men in 1e 
instantie dat het een andere soort was. Een 
populaire maar moeilijk te kweken soort.  
 

De Meyer papegaai varieert van groen tot 
blauw op de borst en buik. De meeste vogels 
zijn een mix van de kleur. Zuiver groen en 
zuiver blauw zijn zeldzaam in de avicultuur. 
Zelf vind ik de Meyer papegaai één van de 
mooiste poicephalus soorten. Dat had u 
waarschijnlijk al opgemerkt in een van de 
eerste alinea’s van dit artikel. Het blauw van 
de Matchiei en het vele geel op de 

vleugelboegen spreekt mij aan. Als de kop dan ook nog veel geel heeft dan 
scoort hij/zij mijns inziens hoog. De groene Meyer heeft minder geel op de kop. 
De blauwe Meyer is juist vanwege zijn blauwe borst en buikkleur mooier.  
 
Jardine papegaaien (Gulielmi) zijn overwegend 
groen van kleur met veel zwarte tekening op het 
vleugeldek. Bij de Gulielmi zijn de vleugels soms 
helemaal zwart. Een andere benaming is 
zwartvleugel Jardine, maar deze benaming hoor je 
niet veel meer.  De bevedering boven op de kop en 
de vleugelboegen varieert van oranje ( Fantiensis) 
tot rood bij de nominaat vorm (Gulielmi Gulielmi). 
Mooie imposante vogels die zeker de moeite waard zijn.  
 
Een vogel van hetzelfde formaat maar niet voor komt in de avicultuur is  de 
flavifrons of geelmasker papegaai. Naar mijn idee zijn deze vogels zeer nauw 
verwant aan de jardine. Nu zult u denken ze zijn toch allemaal Poicephalus 
familie. Zo wordt het inderdaad beschreven.  Persoonlijk denk ik dat de vogels 
met het geel onder de vleugels bonte boer, Meyer, bruinkop, Rüppel nauwer 
aan elkaar verwant zijn aan elkaar. Ik wil hiermee zeggen dat de Jardine en 
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geelkoppapegaai dichter bij elkaar staan dan bijvoorbeeld de Jardine en 
Meyerpapegaai.  
Deze mening schrijf ik geheel op persoonlijke titel. De mooiste Poicephalus? 
daar zullen de meningen over verdeeld zijn. Mijn vogel is de Meyer papegaai ! 
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