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in our garden; his brother follows him. Foto/Photo: Marjon Jasker.

De grootste Orthriophis taeniurus op 2 april op 25-jarige leeftijd dood in het terrarium / 
The largest Orthriophis taeniurus on April 2nd at an age of 25 years dead in its terrarium. Foto/Photo: Marjon Jasker.
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TWO BROTHERS OF ORTHRIOPHIS TAENIURUS

Marjon Jasker

In mei 1994 schonk het echtpaar Orthriophis 
taeniurus dat ik indertijd hield me zes eie-
ren. Na verloop van tijd kwamen ze alle zes 
uit. Ik besloot de eerst- en de laatstgeborene 
te houden en de andere dieren te verkopen. 
Gaandeweg bleken het twee mannetjes te 
zijn, wat me goed uitkwam, want ik had niet 
de bedoeling om verder te kweken met deze 
dieren. Voor het gemak duid ik ze aan met ‘de 
oudste’ en ‘de jongste’.

De oudste ontwikkelde zich in de loop der tijd 
tot de grootste en zachtaardigste van de twee. 
Ik heb hem nooit nauwkeurig gemeten, maar 
hij was een stuk groter dan mijn partner, die 
toentertijd 1,85 m was. Mijn partner houdt het 
erop dat de oudste tegen de 2,80 m moet zijn 
geweest. En�n, in ieder geval was hij behoorlijk 
groot. De jongste is daar nogal bij achtergeble-
ven: die meet nu ongeveer 1,45 m. Die had ook 
zo zijn eigen karakter: nieuwsgierig en altijd 
haantje de voorste, zeker als het om eten ging.

Ze zijn dus al vanaf het moment dat ze verwekt 
zijn, samen geweest. Ze hebben altijd een re-
delijk groot terrarium tot hun beschikking ge-
had. De temperatuur heb ik aanvankelijk altijd 
zeer nauwkeurig in de gaten gehouden, maar 
na een verhuizing naar Zuid-Limburg werd ik 
daar wat nonchalanter in, en kregen de dieren 
ook geen winter- en zomertemperatuur meer. 
Ze veranderden daar niet door, heb ik het idee. 
Misschien zou de oudste nu nog in leven zijn 
geweest, als ik dat wél had gedaan, maar dat 
is achteraf praten.
 

Marjon Jasker

In May 1994, the couple of Orthriophis taeniu-
rus I kept at that time produced six eggs. Af-
ter a while all six hatched. I decided to keep 
the �rst and last born and I sold the remaining 
animals. Eventually those appeared to be two 
males, which was good for me, because I had 
no intention to breed any further with these ani-
mals. To keep it easy, I will refer to these as the 
‘oldest’ and ‘youngest’. 

After a while the oldest grew out to be the big-
gest and most easy-going of the two. I never 
accurately measured him, but he was a lot big-
ger than my partner, who was 1.85 m. My part-
ner believes that the oldest must have been 
around 2.80 m. Anyway, he was pretty big. In 
comparison, the youngest remained smaller 
and measures around 1.45 m now. He also had 
his own character: curious and always front of 
the pack, especially when it was about food. 

From the moment they were conceived, they 
were always together. They always had a rea-
sonably big terrarium at their disposal. At �rst 
I always kept a close eye on the temperature, 
but after moving to South-Limburg, I became 
more negligent and I did not provide with a 
winter- and summer temperature regimen any-
more. It did not seem to in�uence them as far 
as I could tell. Maybe the oldest would still be 
alive today if I would have, but that is looking 
back in hindsight. 

At the address where the animals were born, 
they were allowed to leave their terrarium a 

AN EXCEPTIONAL EXPERIENCE WITH TWO BROTHERS 
OF ORTHRIOPHIS TAENIURUS

EEN BIJZONDERE ERVARING MET TWEE BROERS 
VAN ORTHRIOPHIS TAENIURUS
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TWEE BROERS VAN ORTHRIOPHIS TAENIURUS

De jongste Orthriophis taeniurus ligt op zijn dode broer /  The youngest Orthriophis taeniurus lies on his dead brother. 
Foto/Photo: Marjon Jasker.

Close up van de oudste Orthriophis taeniurus / Close-up of the oldest Orthriophis taeniurus. Foto/Photo: Marjon Jasker.
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Op het adres waar de dieren geboren werden, 
mochten ze elke dag een paar uur uit hun ter-
rarium. Met mooi weer konden ze buiten in een 
ren. Beide slangen leken dan hun eigen gang 
te gaan. Hoewel Orthriophis taeniurus er om 
bekend staat dat het schuwe dieren zijn, vond 
ik dat bij deze twee slangen absoluut niet het 
geval. De oudste ging zich wel altijd wat snel-
ler verstoppen als er wat meer bedrijvigheid 
rondom hem was, maar de jongste was en is 
juist nieuwsgierig en komt altijd kijken.
 
Enige tijd terug realiseerde ik me dat de oudste 
al enkele weken een stuk of vijf knobbels op 
zijn lichaam had. Daar heb ik, spijtig genoeg, 
geen adequate aandacht aan besteed. Het 
zou goed mogelijk kunnen zijn geweest, dat 
de knobbels er al langer hebben gezeten, maar 
dan verborgen in het lichaam en dat ze zich 
plotseling manifesteerden. Ik dacht dat één 
van zijn wervels begon krom te trekken.
 
De volgende observaties heb ik nauwkeurig 
bijgehouden, want ze waren té bijzonder om te 
veronachtzamen. Vanaf de tijd dat ik de knob-
bels ontdekte, was de jongste niet bij zijn oudere 
broer weg te slaan. Hij lag veel naast en op hem. 
Ondanks de knobbels at de oudste, net als de 
jongste, goed. Totdat de laatste dagen voor de 
oudste aanbraken. Toen wilden beide slangen 
niet meer eten. Ik heb de gewoonte - met de 
jongste doe ik dat nog steeds - om de dieren 
regelmatig in warm water te leggen. Daar ge-
noten ze altijd zichtbaar van. Op zijn laatste dag 
deed ik dit ook met het oudste dier. Hij genoot, 
maar was al redelijk passief. Normaal maken ze 
zich groter om de warmte op te kunnen nemen, 
nu deed hij dit echter niet. Omdat ik Reikimas-
ter ben, nam ik hem na zijn bad in mijn armen 
en zocht met mijn handen op zijn lichaam naar 
plekken die voor mij prettig voelden. Toen ik die 
gevonden had, maakte de slang zijn lichaam 
breder en liet zich mijn energieoverdracht rus-
tig welgevallen. Mijn handen werden warm en 
ik merkte dat de slang de energie gretig in zich 
opnam. Toen zuchtte hij nog eens héél diep. Zijn 
kop viel naar opzij en van de ene seconde op de 
andere was hij dood.

couple hours per day. With nice weather they 
could be outside in a pen. Both snakes seemed 
to be going their own way then. Although 
Orthriophis taeniurus are known for being shy 
animals, I absolutely did not consider this as a 
typical characteristic for these two snakes. The 
oldest did always hide faster when there was a 
lot of activity around him, but the youngest was 
and is actually more curious and always comes 
to take a look. 

A little while back I realised that for some 
weeks the oldest had around �ve bumps on 
his body. Unfortunately, I didn’t pay a lot of at-
tention to that. It is a good possibility that the 
bumps were there longer already, but were hid-
den in the body and came to the surface all of a 
sudden. I thought that one of his vertebrae was 
starting to warp. 

I kept an accurate record of the following ob-
servations, because they were too remarkable 
to neglect. From the time I discovered the 
bumps, the youngest wasn’t leaving his broth-
ers side. He was lying next to him and on him 
a lot. Despite the bumps, the oldest kept eat-
ing very well, just as the youngest did, until the 
last days of the oldest . At that moment, both 
snakes started to refuse food. I have the habit 
- with the youngest I still do this - to put the ani-
mals in warm water on a regular basis. They al-
ways noticeably enjoyed that. On his last day, I 
also did this with the oldest animal. He enjoyed 
it, but was already somewhat passive. Normal-
ly they make themselves bigger to take in the 
heat, but he did not do that then. Because I’m 
a Reiki master, I took him in my arms after the 
bath and with my hands I felt for places on his 
body that felt nice for me. When I found these, 
the snake made his body broader and he easily 
submitted to my energy exchange. My hands 
became warm and I noticed that the snake 
took in the energy eagerly. Then he sighed very 
deep one more time. His head fell to the side 
and from one second to the next he was dead. 

After that I put him back in the terrarium and 
the youngest immediately crawled on top of 

TWO BROTHERS OF ORTHRIOPHIS TAENIURUS
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Ik heb hem daarna teruggelegd in zijn terrarium, 
waarna de jongste meteen boven op hem ging 
liggen. Zo hebben de twee broers een paar da-
gen gelegen, in het begin in dezelfde houding. 
Telkens als ik keek lag de jongste weer op zijn 
dode broer, of ging er net weer naartoe.
Toen de jongste op een gegeven moment op 
’n andere plek lag, wilde ik zijn dode broer eruit 
halen, maar ik kreeg niet de kans daartoe: de 
jongste schoot weer op hem af en ging weer 
op hem liggen. Dat was een bizar moment.

Toen zich de dag daarna de mogelijkheid voor-
deed, heb ik het dode dier snel uit het terra-
rium gehaald. De jongste en nu de enige dus 
nog, is daarna een hele tijd onrustig gebleven, 
bleef maar door het terrarium kruipen en wilde 
niet eten. Dat niet willen eten heeft enkele we-
ken geduurd. Op enig moment heb ik een heel 
kleine muis aangeboden die hij eindelijk opat. 
Daarna stopte hij weer even met eten. Dat 
heeft wel zeker een maand geduurd.
 
De jongste is na deze gebeurtenis niet meer zo 
héél fel. Zijn karakter is wat milder geworden.
Toen ik hem onlangs uit het terrarium haalde, 
nadat ik zijn broer had begraven, bleef hij ge-
woon op één plek in de tuin liggen. Inmiddels 
gaat hij weer als vanouds de tuin inspecteren. 
De jongste is nu de oudste en is nu 25 jaar en 
3 maanden.

him. The two brothers stayed like that for sev-
eral days, in the beginning in the same posi-
tion. Every time I looked the youngest was 
laying on his brother again or was just on his 
way to him. At one point, when the youngest 
was laying in another spot, I wanted to take his 
dead brother out, but I didn’t get the chance: 
the youngest rushed to him and curled up on 
top of him again. This was a bizarre moment. 

When the next day the possibility occurred 
again, I quickly took the dead animal out of 
the terrarium. The youngest, and now the only 
one left, stayed very restless for a long time. 
He kept crawling through the terrarium and did 
not want to accept food during several weeks. 
At one moment I offered a small mouse which 
he eventually ate. After that he stopped eating 
again for at least a month. 

The youngest is not as �erce anymore since 
this happened. His character became a little 
more easy-going. When I recently took him out 
of the terrarium, after I buried his brother, he 
was just laying still in one spot in the garden. 
By now, he is inspecting the garden again just 
like he used to. The youngest is now the oldest 
and is 25 years and 3 months old. 

Translation into English: Soleya Witte

TWEE BROERS VAN ORTHRIOPHIS TAENIURUS




