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Door: J. van der Schilt, Schenkeldijk 66, 3291 ES 
Strijen. 

Veel artikelen z1Jn er in de loop der jaren ge
schreven over de veelzijdige en vooral mooie soor
ten van het genus Elaphe. In dit stukje wil ik 
iets vertellen over een Elaphe, dat volgens mij 
nog nooit iemand heeft meegemaakt. 
Allereerst moet ik zeggen dat het niet om Elaphe 
guttata guttata gaat, maar om de wat minder fel 
gekleurde Elaphe guttata emoryi. Een vriend van me 
kweekt hier regelmatig mee. Op 28 juni 1979 werden 
in een broedstoof 9 dieren geboren. Hiervan heb 
ik er twee gekregen, nadat ze allen zelfstandig a
ten. De jongen groeiden goed, aten hoofdzakelijk 
muizen en een enkele keer een dood ééndagskuiken. 
Helaas, op 3 juni 1980 zijn beide exemplaren ont
snapt. Waarschijnlijk hadden mijn kinderen het 
schuifruitje niet goed gesloten, waardoor de slan
gen samen van hun vrijheid konden gaan "genieten". 
Voor één was de vrijheid van korte duur, want na 
een week vond ik hem met een verbrijzelde kop in 
de tuin; misschien door een kat of een egel dood
gebeten. 
Ook het andere exemplaar achtte ik ten dode opge
schreven, daar de winter vrij koud was. 
In augustus 1981 kwamen de buurjongens vragen of 
er ook slangen in onze buurt leefden. Bij verdere 
navraag bleek dat ze de Elaphe gezien hadden in 
hun tuin, 300 m van mijn huis verwijderd. Ondanks 
intensief zoeken heb ik het dier niet kunnen vin
den. 
Wie schetste mijn verbazing en ook die van mijn 
vrouw toen ze op 17 april 1982 riep: "Jan, je 
Elaphe hangt in de boom bij het kippenhok". 
En ja hoor, de slang hing in de boom naast het 
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kippenhok en ik kon hem zo pakken. 
Het dier woog, voordat het wegging, ongeveer 150 g 
en toen ik het terugvond, 300 g. De slang verkeer
de in prima konditie en zit weer in de oude huis
vesting, alleen ..•.. nu met een slotje erop. 

AN ELAPHE- 11 MIRACLE 11
• 

On June 3rd, 1980, two Elaphe guttata emoryi {barn 
June 28th, 1979) escaped from their terrarium. 
After a week, one of them was found in the garden, 
with a battered skull. 
In August 1981, somebody saw the other snake in a 
garden, 300 m from my house. 
On April 27th, 1982, my wife found the snake in a 
tree in front of my house. 
Before the escape the snake weighed 150 g. At the 
moment of the catch the snake weighed 300 g. and 
was in an excellent condition. 
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