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EEN MERKWAARDIG VOORVAL
Door: Jan Walhout, De Oliemeulen, Tilburg.

***
Onlangs maakten wij in De Oliemeulen het volgende merkwaardige voorval mee: een jonge
everglades ratslang, Elaphe obsoleta rossaleni, nakweek van 1990 en in de loop der tijd een
centimeter of veertig lang geworden, had een dag voor dat de gebeurtenis plaatsvond nog een
naakt muisje gegeten. De volgende dag zag één van onze medewerkers, dat het slangetje er
wel erg vreemd bij lag: het had zijn staart zo ver naar binnen gewerkt, dat het zichzelf voor
vrijwel de helft ( een centimeter of twintig) had opgegeten. Er lag dus een soort armband in
het terrarium.
Natuurlijk heb ik onmiddellijk geprobeerd het diertje van en uit zichzelf te bevrijden, maar
het was al te laat: het slangetje was do'od. Een nadeel van mijn reddingspoging is, dat ik erna
van dit merkwaardige voorval geen foto's meer heb kunnen nemen.
·
Van André Robben, een kennis, kreeg ik enige tijd later een knipsel waarin een afbeelding
stond van een soortgelijk geval. Het knipsel was afkomstig uit het blad Stinapa (ik geef toe: nooit
van gehoord), en wel uit nummer 14 van 1977. Het betreft hier een foto van een jonge Santanero,
die in 1962 door een zekere mevrouw Beerman in haar tuin in Seroe Colorado was gevonden
en gefotografeerd was door Ian MacLeod. Het dier, dat zijn hele staart en achterlijf had ingeslikt,
was kennelijk pas dood toen het gevonden werd. De totale doorsnede van de cirkel die het diertje
vormde, bedroeg iets meer dan 2,5 cm.
Deze geschiedenis bewijst natuurlijk niet dat Jan Walhout de waarheid heeft gesproken,
want daar is eenieder van overtuigd! Het bewijst wél, dat dergelijke gevallen ook buiten De
Oliemeulen voorkomen.
In hetzelfde artikel in Stinapa is ook een Oudgriekse afbeelding te zien: een slang die haar
eigen staart wil gaan opeten. Ook de Grieken kenden de voorstelling van een slang met haar
staart in de bek. Deze stond symbool voor het samenvloeien van begin en einde en daarmee
ook van oorzaak en gevolg van het leven.

