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cirkeldans van een Zuid-aFrikaanse slang: 
een Bericht en een speculatie

circle dance oF a south-aFrican snake: 
a notice and a speculation
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in het artikel over de eerste waarneming van 
het rondcirkelende gedrag (de ‘cirkeldans’) 
van een slang (Verveen en de Cock Buning, 
2003, bij de kousenbandslang Thamnophis 
sirtalis) vroegen wij ons af ‘of dergelijk cir-
kelgedrag ook bij andere soorten slangen 
voorkomt.’ Hierbij plaatsten wij de volgen-
de kanttekening: ‘in elk geval hebben wij 
het nooit bij Boa constrictor gezien.’

omdat de mythe van de in zijn eigen staart 
bijtende slang zowel heel oud is als op bijna 
alle continenten voorkomt1 (behalve antarc-
tica en misschien australië), veronderstel-
den wij dat onze jager-verzamelaar voor-
ouders scherpe natuurwaarnemers waren 
en dit gedrag nu en dan moeten hebben 
waargenomen. Kennis van hun omgeving 
en dus ook van de slangen moet bij hun 
levenswijze van levensbelang zijn geweest. 
De waarneming dat een door de vervelling 
‘wedergeboren’ dier onmiddellijk een ‘fees-
telijke’ cirkeldans uitvoerde, moet op onze 
voorouders een diepe en blijvende indruk 
hebben gemaakt.
 
omdat dit zich ‘verjongende’ dier reeds 
in die tijd als een symbool voor een lang 
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in the paper about the first observation 
of circling behaviour (‘circle dance’) of a 
snake (Verveen and de Cock Buning, 2003, 
for the garter snake Thamnophis sirtalis) 
we asked whether or not ‘this cycling phe-
nomenon also occurs in (isolated) males of 
other snake species.’ We noted, however, 
that ‘We never saw anything like it in Boa 
constrictor.’

the myth of snakes that bite in their own 
tail or even swallow it is both very old and 
occurs on about all continents1 except ant-
arctica and perhaps australia. We hence 
surmised that our hunter-gatherer ances-
tors being keen observers of nature did oc-
casionally observe the circle dance of the 
snake. to be knowledgeable about their en-
vironment including the snakes must have 
been a crucial condition for their way of life. 
the occasional observation of a by the act 
of sloughing ‘reborn’ snake to immediately 
and vigorously enact a ‘festive’ circle dance 
must have made a deep and lasting impres-
sion on our forebears.

they may have communicated their  ob-
servations, ultimately in mythical shape, 
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leven moet zijn gezien, zal dit gedrag ten-
slotte in mythische vorm zijn doorgegeven 
in de vorm van de zich in de staart bijtende 
slang, het symbool voor de eeuwigheid, 
volledigheid en voor het leven zelf. Daarop 
vroegen wij de lezers bij willekeurig welke 
slang op het optreden van dit verschijnsel 
te willen letten en dit dan te rapporteren. 
Daarop ontvingen wij enkele berichten 
over het optreden van de cirkeldans bij an-
dere Thamnophis (onder)soorten, te weten 
Thamnophis proximus en Thamnophis sir-
talis parietalis (Verveen en de Cock Buning, 
2005, blz. 32 en 33).

in 2008 publiceerde peter Schilperoord een 
gedetailleerd artikel over het houden en ver-
zorgen van schildcobra’s, Aspidelaps lubri-
cus. Deze dieren leven in de halfwoestijnen in 
het zuiden van afrika. in dit artikel beschrijft 
peter over zijn kweek met deze slang een 
voor ons bijzonder interessante observatie 
(2008, blz. 101-102):

• ‘Op 4 februari vervelde het vrouwtje van 
Aspidelaps lubricus lubricus, het man-
netje was haar enige dagen eerder al 
voorgegaan. Vrijwel onmiddellijk na de 
vervelling maakte het mannetje aanstal-
ten om met haar te paren. Dit heeft hij 
in de periode voor de vervelling ook al 
geprobeerd, maar het vrouwtje liet toen 
met luid gesis en schokkende lichaams-
bewegingen merken dat zij niet gediend 
was van zijn avances. Voor de paring 
heeft het mannetje een tijd cirkels ge-
draaid over zijn eigen lijf en wreef met 
zijn kin over zichzelf en objecten. iets 
wat ook bij Kousenbandslangen (Tham-
nophis) schijnt te gebeuren.’

Het cirkelen over het eigen lijf is nu waar-
genomen in tot twee verschillende super-
families2 behorende families (Colubridae, 

since the by sloughing ‘rejuvenated’ snake 
became a longevity symbol. the additional 
occasional observations of a circling snake 
may, hence, lie at the root of the tail chas-
ing or even tail-biting symbol of eternity, of 
fulfilment and of life.

We then asked the reader to be attentive 
to this phenomenon and to report it when 
noted. We received a few observations on 
the occurrence of the circle dance in some 
other Thamnophis (sub)species, namely 
Thamnophis proximus en Thamnophis sir-
talis parietalis (Verveen en de Cock Buning, 
2005, pp. 32 and 33).

in 2008 peter Schilperoord published a 
well-wrought paper about the husbandry 
of the Coral cobras Aspidelaps lubricus. 
these snakes live in the semi-desert areas 
of the southern part of africa. in this paper 
peter mentions a for us very interesting oc-
casional observation with regard to breed-
ing (2008, pp. 101-102):

• ‘The female Aspidelas lubricus lubricus 
moulted on February 4th, a few days 
after the male shed its skin. Directly fol-
lowing her shed did the male try to mate 
with her. He had tried it several days be-
fore but she had then denied him with 
loud hisses and shaking movements 
of her body. Before mating with her 
the male moved in circles over his own 
body and rubbed his chin over himself 
and over some objects. Something that 
also seems to happen with garter snakes 
(thamnophis).’ (translation by aaV).

From this report follows that the circle 
dance has been observed in two different 
families (Colubridae, genus Thamnophis 
and Elapidae, genus Aspidelaps), belong-
ing to different superfamilies2 and living in 
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two different continents, and in the differ-
ent hemispheres as well (the northern part 
of america and the southern part of africa, 
respectively). it also became clear that this 
circling behaviour is closely connected 
with procreation as well as with the act of 
sloughing. thus far as regards the mes-
sage. now follows the speculation.

From the widely scattered distribution of 
the members of these two families com-
bined with the large number of species fol-
lows that the circle dance may occur on all 
continents. in view of the ‘african find’ by 
peter Schilperoord then the origin of the 
myth of the snake that bites in its own tail1,3 

may be located at and perhaps even date 
from the african cradle of mankind. 

During the subsequent dispersion of man-
kind over the world the myth may have been 
reinforced by occasional local observations 
of the post-shedding snake dance. it is, 
however, also possible that this particular 
idea came independently into being at dif-
ferent times and places by local observa-
tions of this aspect of snake behaviour. 

note the strange spatial coincidence with 
regard to the two reports on the circle 
dance. the Schilperoord publication con-
cerns a snake living in the vicinity of the 
oldest location occupied by modern man, 
while the original published observation of 
the circle dance refers to a snake living in 
the youngest area colonised by mankind.

Whatever may be the case please keep 
one’s eyes open for this phenomenon when 
an adult male is going to slough its skin, 
perhaps especially so when a willing fe-
male is in the vicinity and please do report 
it when a circle dance has been observed. 

genus Thamnophis en Elapidae, genus As-
pidelaps), levend in twee verschillende con-
tinenten en zelfs in de twee verschillende 
hemisferen (respectievelijk in het noorden 
van amerika en in het zuiden van afrika). 
ook is het nu duidelijk dat dit gedrag nauw 
met zowel de voorplanting als de vervel-
ling samenhangt. tot zover het bericht. Dan 
volgt nu de speculatie.

gegeven de wijd gevarieerde verspreiding 
van deze twee families, evenals het grote 
aantal leden ervan, is het waarschijnlijk 
dat het fenomeen van de cirkeldans op 
alle continenten voorkomt. gezien deze 
‘afrikaanse vondst’ is het denkbaar dat de 
mythe van de slang die in de eigen staart 
bijt1,3 mogelijk uit de plaats van de wieg en 
misschien zelfs uit de tijd van het ontstaan 
van de moderne mens stamt. tijdens de 
hierop volgende verspreiding van de mens-
heid over de wereld, kan de mythe telkens 
zijn bekrachtigd door de incidentele locale 
observatie van de cirkeldans. andersom is 
het evenzo mogelijk dat dit idee onafhanke-
lijk van elkaar op verschillende plaatsen is 
ontstaan door lokale observaties van de op 
de vervelling aansluitende cirkeldans.

overigens is het een merkwaardige co-
incidentie dat de twee rapporten over het 
optreden van de cirkeldans betrekking heb-
ben op de oudste – afrika, de publicatie van 
peter Schilperoord – en de jongste – ame-
rika, de eerste waarneming van de dans 
– door de mensheid gekoloniseerde delen 
van de wereld. Het lijkt er nu dus op dat 
dit verschijnsel kan optreden wanneer een 
volwassen mannetje vervelt, zelfs wanneer 
een vruchtbaar vrouwtje in de buurt is.

geef het s.v.p. door wanneer een cirkel-
dans is waargenomen. Deze oproep geldt 
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in het bijzonder de eigenaars van (‘mo-
derne’) slangen afkomstig uit versprei-
dingsgebieden in australië, azië, europa 
en Zuid-amerika. Vermoedelijk treedt deze 
dans niet op bij de ‘oude’ slangen (boa’s 
en pythons).

this appeal applies especially to owners of 
(“modern”) snakes originally living in asia, 
australia, europe and South-america. the 
circle dance probably does not occur in the 
“older” snakes (boas and pythons).
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