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6.1.3.1 Inleiding 
 
 
Tijdens onderzoek op de vindplaatsen C-039 en C-215 is veel schelpmateriaal aangetroffen. Dit 
schelpmateriaal betreft het bulk van al het aangetroffen archeologisch materiaal. Het totale gewicht 
van het schelpmateriaal komt op ongeveer 756 kg. Waarvan ongeveer 710 kg van vindplaats C-039 en 
ongeveer 46 kg van vindplaats C-215. Het materiaal is in units (putten) en squares opgegraven en lag 
over het algemeen erg oppervlakkig. Duidelijk is dat de lokale Amerindiaanse bevolking gebruik 
maakte van de lagune van het Spaanse water om voedsel te zoeken. Van een aantal units van zowel de 
vindplaats C-039 als vindplaats C-215 is het materiaal bekeken en de resultaten zullen in dit rapport 
met elkaar vergeleken worden. Er is voornamelijk gekeken naar de voedselaspecten welke 
samenhangen met de diverse schelpsoorten en eventuele veranderingen in het landschap van het 
Spaanse Water met betrekking tot deze schelpsoorten. Van alle soorten schelpen aanwezig op beide 
vindplaatsen zijn er slechts een paar die als voedsel hebben gediend. Het meeste kleine materiaal is 
waarschijnlijk per ongeluk op de vindplaatsen terecht gekomen door bijvoorbeeld verplaatsing door 
lokale fauna en post-depositionele processen. Dit kleine materiaal zal over het algemeen dus niet 
meegenomen worden in de uiteindelijke analyse van het materiaal. De meeste aandacht zal uitgaan 
naar de meest algemene (voedsel-)soorten zoals de gastropoden Lobatus gigas, Melongena 
melongena, Cittarium pica en een aantal tweekleppigen (bivalven) zoals Pinctada imbricata radiata 
en Crassostrea rhizophorae. Bekeken is welke soorten het betreft, hoe ze eventueel zijn opengemaakt 
en of hier verschil aanwezig is tussen de verschillende periodes. Verder is er gekeken naar de 
hoeveelheden en gewichten per soort, per periode. Aangezien het duidelijk werd na C-14 datering dat 
de vindplaats C-215 archaïsch is en vindplaats C-039 midden- en laat-archaïsch/koloniaal, zou uit de 
data moeten blijken of er een duidelijk verschil aanwezig is tussen deze twee vindplaatsen met 
betrekking tot de perioden waarin het materiaal verzameld is.  
Ook is er tijdens de Spaanse Water campagne onderzoek gedaan naar de vroeg-archaïsch e vindplaats 
Seru Boca. Dit materiaal zal ter vergelijking kort worden besproken in onderstaande paragraaf 
“Vroeg-archaïsch ”. 
  
Het materiaal is verdeeld in vier categorieën, namelijk Compleet 1, Compleet 2, Individu en Fragment.  
- Compleet 1: Buikpotigen (gastropoden) of tweekleppigen (bivalven), compleet zonder aanwijsbare 
schade aan de schelp. De tweekleppigen moeten twee passende kleppen hebben. Chitons hebben een 
anterior en posterior klep met 6-7 tussenkleppen (kan per soort verschillen). 
- Compleet 2: Buikpotigen licht of middelmatig beschadigd. Duidt vaak aan dat het schelpdier op een 
speciale manier is opengemaakt voor bijvoorbeeld consumptie (bijvoorbeeld karakteristiek bij Lobatus 
gigas). Tweekleppige alleen een enkele (mogelijk beschadigde) klep. Chitons met een anterior of 
posterior klep en 6-7 tussenkleppen.  
- Individu: zwaar beschadigde buikpotige of tweekleppige maar nog steeds herkenbaar als individu 
door de aanwezigheid van de navel (umbilicus) of anterior (top-)zijde (bij buikpotigen) of het slot 
(umbo) met eventuele tanding bij de tweekleppigen. Chitons worden geteld als er alleen losse anterior 
of posterior kleppen aanwezig zijn of 6-7 losse middenkleppen.  
- Fragment: al het schelpmateriaal dat niet in bovenstaande categorieën valt, behalve het verbrand 
materiaal wat apart bekeken wordt. 
- Compleet 1, 2 en het individu vormen samen het Minimum Aantal Individuen (MAI=MNI). 
 
 
 



6.1.3.2. Vindplaats C-215 en Seru Boca (Vroeg-archaïsch) 
 
Gould (1971) heeft in zijn artikel over Cerion aangegeven dat er een verondersteld gebruik is van de 
landslak Cerion uva binnen vroeg-archaïsche vindplaatsen van Curaçao met betrekking tot 
consumptie. Duidelijk is dat op deze C-215 vindplaats Cerion materiaal aanwezig is (zoals ook op de 
midden-/laat-archaïsche vindplaats C-039). Verhoudingsgewijs is dit weinig met betrekking tot de 
andere aanwezige mollusken. Binnen de site blijft het gemiddelde percentage van de categorie 
“”mollusca overig”” onder de 10 procent. Binnen deze categorie is het percentage Cerion wel zeer 
hoog namelijk gemiddeld 50 procent. Het eventuele missen van de top (apex) is tijdens het verwerken 
van het materiaal niet opgevallen. Door het bekijken van een droog grondmonster (put 1, vulling 3) is 
recentelijk aangetoond dat ongeveer 80% van de aanwezige Cerion, inderdaad de apex missen. De 
vindplaats Seru Boca heeft binnen spoor 77-01 ook veel Cerion materiaal met missende apex (ook 
ongeveer 80% van het materiaal), (figuur 2).  Het eventuele gebruik van Cerion als consumptie 
schelpdier is en blijft onduidelijk. Volgens Gould zou de top van de schelp verwijderd zijn door afslag 
en daarna kon via de mondopening (aperture) door middel van zuigen het dier verwijderd worden 
(Gould 1971:17). Veel voedingsstoffen zal het niet opleveren maar wel vocht, wat in een aride 
omgeving als Curaçao erg welkom kon zijn. Wel valt niet uit te sluiten dat er bijvoorbeeld bepaalde 
diersoorten zijn (geweest) die (ook) deze extractie technieken hanteren. Duidelijk is dat deze soort zeer 
uitbundig voorkomt op de onderzochte vindplaatsen, zowel levend als vers dood. Ze zitten vaak met 
tientallen en zelf honderden op planten en bomen in de omgeving (zie figuur 1). Niet vreemd dat ze 
daardoor ook (vroeger en nu) in archeologische context terecht komen. Volgens Haviser (1987:23) 
zijn verder de meest voorkomende soorten in vroeg-archaïsch e context, soorten zoals Pinctada 
radiata (nu P. imbricata radiata), Ostrea equestris, Isognomon sp, Pecten ziczac, Chama 
macerophylla, Lima scabra, Arca zebra, Anadara notabilis en Astraea caelata. Ook aanwezig maar in 
veel mindere mate Cittarium pica en Lobatus gigas. Deze lijst komt aardig overeen met de lijst van 
soorten van de vindplaats C-215 (zie tabel 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1: Mollusken vroeg-archaïsch e periode aangetroffen op vindplaats C-215 
 
 
 

Klasse Soort Klasse Soort 
Bivalvia Anadara notabilis Gastropoda Cittarium pica 
Bivalvia Arca cf. imbricata Gastropoda Coralliophila abbreviata 
Bivalvia Anomalocardia brasiliana Gastropoda Fissurella sp. 
Bivalvia Brachidontes exustus Gastropoda Landslak groot indet. 
Bivalvia Chama cf. macerophylla Gastropoda Lobatus gigas 
Bivalvia Crassostrea rhizophorae Gastropoda Melongena melongena 
Bivalvia Isognomon alatus Gastropoda Chicoreus brevifrons 
Bivalvia Lima scabra Gastropoda Nerita peloronta 
Bivalvia Lopha frons Gastropoda Nerita tessellata 
Bivalvia Pecten ziczac Gastropoda Nerita versicolor 
Bivalvia Pinctada imbricata radiata Gastropoda Nodilittorina tuberculata 
Bivalvia Spondylus americanus Gastropoda Tectarius muricatus 
Gastropoda Astraea caelata Gastropoda Tudora megacheilos (land) 
Gastropoda Astraea tecta Gastropoda Petaloconchus erectus 
Gastropoda Cerion uva (land) Polyplacophora Acanthopleura granulata 
Gastropoda Cerithium cf. litteratum   



 
 

Figuur 1: Levende Cerion uva op boomstronk, vindplaats C-039, een algemeen beeld, Spaanse Water. 
 
 
 
 

 
 
Figuur 2: Vroeg-archaïsch e Cerion uva met verwijderde top afkomstig uit Seru Boca 
 
 
Ook de soorten genoemd in Gould (1971:7-12) komen grotendeels overeen met de soorten in 
bovenstaande tabel. De soorten die het meeste voorkomen op de vindplaats C-215, zijn Lobatus gigas, 
Cittarium pica, Chicoreus brevifrons, Melongena melongena, Crassostrea rhizophorae, Pinctada 
imbricata radiata en Chama macerophylla. Binnen de vier opgegraven zogenaamde squares (36-68-
44,45,46 en 47) vallen een paar dingen op. Pinctada en Crassostrea wisselen elkaar af binnen de vier 
squares wat grootste hoeveelheid betreft, maar Crassostrea heeft een net iets hogere MNI (N=621) 
dan Pinctada (N=542). Chama komt met een MNI van N=180 op de derde plaats. Cittarium pica 
neemt de vierde plaats in qua aantallen (N=84) binnen alle vier squares. Chicoreus (N=42), Lobatus 
(N=19) en Melongena (N=8) volgen hierna. Crassostrea komt niet voor in de lijst van Haviser. Het 



zou kunnen dat op de andere vindplaatsen uit het onderzoek van Haviser, of Ostrea equestris alleen 
voorkomt, of dat het materiaal tijdens het onderzoek verkeerd is gedetermineerd. De tweekleppigen 
zijn dus het meest voorkomend op deze vindplaats. De bijbehorende gewichten zijn met betrekking tot 
de dieetreconstructie irrelevant omdat bijvoorbeeld Chama veel zwaarder is dan de relatief dunne 
schelpen van voornamelijk Pinctada. De gewichten van Chama overheersen het totaalgewicht per 
square. De tweekleppigen Crassostrea en Pinctada kwamen (nog steeds) veel voor in de omgeving 
van het Spaanse Water (figuur 3). Ze zitten meestal op de (lucht-)wortels van de mangroven en zijn 
hier makkelijk af te halen. Op deze manier was het relatief makkelijk om grote hoeveelheden te 
verzamelen en bijvoorbeeld als voedsel te gebruiken. Het verzamelen van Chama was moeilijker. Dit 
schelpdier zit vast aan rotsen en is moeilijk te verwijderen. Dit moet gebeuren met een scherp puntig 
voorwerp. Zoals aantoonbaar, is op de C-215 vindplaats Chama over het algemeen alleen 
vertegenwoordigd met de bovenklep. De onderklep zit namelijk verankert aan het substraat zoals 
rotsen. Dit is bijna niet te verwijderen omdat ze ongeveer gecementeerd vast zitten. Vraag blijft hierbij 
of het dier dus met bovenklep en al is verzameld of dat de schelp met een andere bedoeling dan dieet 
op de vindplaats terecht is gekomen. In een grondmonster genomen van C-215 (zw-hoek, vulling 3) 
bleek veel Anadara notabilis te zitten. Waarschijnlijk was dit een single dumping event. Dit is een 
beeld welke ook veel in de midden-/laat-archaïsche periode voorkomt. 
 
Seru Boca bestaat uit een kleine haardplaats (spoor 77-01, 10-77-06) en een shovel (10-77-35), 
opgegraven onder een overhangende rots met rotsschilderingen (zie ook ander hoofdstuk in dit 
rapport). Een tweetal samples zijn in en naast de haardplaats genomen. De shovel en het sample naast 
de haardplaats bleken qua inhoud ongeveer hetzelfde beeld te geven (zie onder). De haardplaats zelf 
(die een koloniale datering heeft) kan niet goed vergeleken worden omdat het enigszins verstoord was. 
Dit schelpmateriaal van Seru Boca is dus gesampled en globaal bekeken op inhoud. Het 
schelpmateriaal bestaat vooral uit veel Lima scabra, Crassostrea, Pinctada en Isognomon. Ook komt 
Lobatus, Astraea, Arca, Charonia, Chicoreus, Cittarium en de landslakken Cerion en Tudora voor 
(voor Cerion zie boven). Dit materiaal komt dus overeen met tabel 1, het materiaal van C-215. 
 

 

 
 

Figuur 3: Pinctada en Isognomon in de mangrove, directe omgeving vindplaats C-039. 
 



6.1.3.3. Vindplaats C-039 (Midden-/Laat-archaïsch) 
 
Wanneer men de vindplaats betreedt vallen twee soorten mollusken meteen op. Als eerste de soort 
Lobatus gigas, die in verhouding minder exemplaren telt dan veel andere soorten schelpdieren op de 
vindplaats, maar door de grootte opvalt. Verder is het de tweekleppige Anadara notabilis. Ook deze 
soort komt minder voor dan andere meer breekbare soorten. Duidelijk is dat er dus al meteen een 
vertekend beeld optreedt met betrekking tot het voorkomen van mollusken op de vindplaats. Het 
meeste schelpmateriaal is opgegraven op vindplaats C-039 waarbij de volgende soorten zijn 
aangetroffen (zie onderstaande tabel):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2: Mollusken midden-/laat-archaïschee/koloniale periode aangetroffen op vindplaats C-039 
 
Het meeste materiaal zoals boven beschreven zijn kleine soorten gastropoden die op de vindplaats 
terecht zijn gekomen door de lokale fauna (bijvoorbeeld meegenomen door de landheremiet Coenobita 
clypeatus), bijvangst en of post-depositionele processen zoals bioturbatie veroorzaakt door 
bijvoorbeeld landkrabben uit de familie Gecarcinidae. Soorten zoals Melampus coffeus (welke zeer 
algemeen is in mangrovebos, op de grens van water en land, zoals het geval is in het Spaanse Water) 
en de al eerdergenoemde landslak Cerion uva, zijn hier een voorbeeld van. Ook Petaloconchus erectus 
is een soort die zich vasthecht op schelpdieren en op deze manier in archeologische context terecht 
komt. Een aantal kleine soorten die waarschijnlijk wel expres verzameld zijn, zijn soorten van het 
genus Nerita, Tectarius en Nodilittorina. Deze genera zijn eetbaar en gelijkwaardige soorten worden 
bijvoorbeeld ook in de Pacific gegeten (Nieweg pers. observ.). 
Binnen de vindplaats (put 8) is ook koloniaal materiaal aangetroffen. Dit uitte zich voornamelijk in 
een haardplaats met veel botmateriaal waaronder gehoorbeentjes van dolfijnen (zie zoölogie 
hoofdstuk).  Volgens Haviser (1987:26) is er binnen het koloniale materiaal sprake van een 
verschuiving van de tweekleppige soorten Pinctada imbricata radiata naar Isognomon alatus en 
Ostrea equestris. Aangezien er sprake is van een haardplaats is er te weinig materiaal opgegraven om 
dit te kunnen staven. Wel is het duidelijk dat Pinctada en Isognomon in alle perioden algemeen 
voorkomen. 
 
 

Put MNI-N MNI-Weight (gr.) Total Weight (gr.) 
1 13262 46493,7 135655,9 
2 5854 70243,4 147632 
3 1954 24271,6 55674,1 
4 2078 3224,1 14570,5 
5 2321 16992,4 34751,4 

Klasse Soort Klasse Soort 
Bivalvia Anadara notabilis Gastropoda cf. Charonia variegata 
Bivalvia Arca cf. imbricata Gastropoda Cittarium pica 
Bivalvia Arcopagia cf. fausta Gastropoda Cymatium muricinum 
Bivalvia Brachidontes exustus Gastropoda Cymatium sp. 
Bivalvia Chama cf. macerophylla Gastropoda Landslak groot indet. 
Bivalvia Chione cancellata Gastropoda Littorina angulifera 
Bivalvia Crassostrea rhizophorae Gastropoda Lobatus costatus 
Bivalvia Isognomon alatus Gastropoda Lobatus gigas 
Bivalvia Lima scabra Gastropoda Melampus coffeus 
Bivalvia Lopha frons Gastropoda Melongena melongena 
Bivalvia Pecten ziczac Gastropoda Modulus modulus 
Bivalvia Pinctada imbricata radiata Gastropoda Chicoreus brevifrons 
Bivalvia Tellina listeri Gastropoda Nerita fulgurans 
  Gastropoda Nerita peloronta 
Gastropoda Astraea caelata Gastropoda Nodilittorina tuberculata 
Gastropoda Astraea tecta Gastropoda Tectarius muricatus 
Gastropoda Bulla striata Gastropoda Tudora megacheilos (land) 
Gastropoda Cerion uva (land) Gastropoda Petaloconchus erectus  
Gastropoda Cerithium cf. litteratum Polyplacophora Acanthopleura granulata 



7 5250 49321,4 106881,6 
8 6573 29689,9 73274,3 
12 6873 86871,5 146111,4 
Total 44165 327108 714551,2 

 
Tabel 3: Totalen MNI en gewichten per onderzochte put. 

 
 
Een Melongena patch aangetroffen op de rand van de mangrove (zie figuur 4) en genoemd put 6 (87-
12-29) bestaat uit 62 schelpen van de soort Melongena melongena. Ook Chama macerophylla en 
Lobatus gigas materiaal was in zeer kleine aantallen aanwezig (respectievelijk 2 en 4 
individuen/fragmenten). Deze dump van bijna alleen Melongena is erg opvallend binnen de vindplaats 
C-039. Melongena is ook wel aangetroffen binnen de andere putten en sporen maar een concentratie 
van dit formaat was uitzonderlijk. Gemiddeld was de lengte van de betreffende exemplaren rond de 10 
centimeter. Dit is een lengte die volgens het onderzoek van Haviser (1987:23-25) ongewoon zou 
moeten zijn voor materiaal uit de midden-/laat-archaïsche periode. De gemiddelde lengte gemeten 
door Haviser op de midden-/laat-archaïsche en koloniale vindplaatsen, respectievelijk C-021 en C-060, 
zijn ongeveer 4,5 centimeter. Ook zou het voorkomen van de soort hoger moeten zijn binnen de vroeg-
archaïsche periode. Ook A. Debrot (pers. comm.) van CARMABI meldt dat deze soort algemener zou 
moeten zijn in de vroeg-archaïsche periode en nu zelfs bijna geheel verdwenen is op Curaçao. 
Aangezien er voor deze dumpsite een datering is van AD 303-446 (cal.), kan gesteld worden dat ook 
in de midden-/laat-archaïsche periode Melongena nog regelmatig voorkwam in het normale volwassen 
formaat. Het is mogelijk dat wanneer een populatie met regelmaat uitgedund wordt, de grotere 
exemplaren dan niet meer de maximale grootte bereiken. Dat kan door gaan totdat de sexuele 
volwassenheid niet meer bereikt kan worden waarna een populatie uitsterft. Dit zal ongetwijfeld ook 
het geval zijn geweest met verschillende populaties Melongena (en andere mollusken zoals Lobatus 
gigas). Aangezien Melongena een soort is die veel in de mangroves voorkomt en dus in ondiep water 
leeft is dit dier gevoelig voor exploitatie door de mens. Levende exemplaren zijn, tijdens het 
onderzoek op de vindplaats, in de omringende mangroves niet aangetroffen. Over het algemeen 
vertonen de exemplaren een breuk aan de dorsale zijde waarbij vaak ook de hele mondopening is 
weggeslagen. Het lijkt erop dat ongeveer dezelfde techniek werd gebruikt om het dier uit de schelp te 
krijgen als bij Lobatus gigas (zie onder). 
 

 
 
Figuur 4: Melongena melongena dumpsite nabij C-039. 
 
Lobatus gigas is veel aangetroffen op deze vindplaats. Lobatus gigas (vroeger bekend onder het genus 
Strombus) is een buikpotig schelpdier die in geheel het Caraibisch gebied (als een van de weinige 
mollusken) als een staple-food gegeten wordt (Nieweg, 2000, 2001; Antczak, 1998).  Het dier komt 
voor op zandige zeebodems met veel zeegras (Thalassia sp.). Het Spaanse Water was vroeger 
waarschijnlijk een gebied waar veel zeegras voorkwam en mogelijk zelfs een kraamkamer voor de 
soort door de beschermde ligging. Het gebied is snorkelend onderzocht en er zijn in de directe 



omgeving van de vindplaats geen Lobatus gigas aangetroffen. In Fuikbaai nabij het Spaanse Water 
zijn een tweetal (volwassen) exemplaren levend aangetroffen (figuur 5). Duidelijk is dat de lokale 
populaties niet meer op het niveau zijn als ten tijde van de onderzochte perioden. Dit kan door 
overbevissing komen, maar ook door vervuiling. Baaien zoals het Spaanse water zijn hier erg gevoelig 
voor. Dit door de bereikbaarheid van de lokale fauna door vissers en het afgeschermde karakter van de 
baai met betrekking tot de buitenwateren (zee). De voedingswaarde van Lobatus is aanzienlijk. 
Volgens Keegan (1985:146) is het schelpdier rijk aan proteïnen, heeft het een laag vetgehalte en 
weinig carbohydraten. Het proteïne niveau kan zelfs 14 gram bedragen voor een volwassen individu, 
die 18-26 centimeter lang is, met een gemiddeld lichaamsgewicht van 160 gram. De calorische waarde 
in zo’n dier bedraagt ongeveer 8889 Kcal/hr. Ook Claassen (1998: 184-185) geeft een aantal 
voorbeelden van mollusken met hun voedingswaarde, zoals Cittarium pica. 
 

 

 
 

Figuur 5: Lobatus gigas, levend in Fuikbaai, Curaçao. 
 
In twee putten is Lobatus gigas materiaal gesampled, namelijk put 3 (squares: 58-99-18/27/28= spoor 
03-01) en put 4 (squares 59-66-21/22/23/31/32/33). Een deel van dit materiaal is gemeten en gewogen. 
Schelpmateriaal uit put 3, spoor 03-01, is door middel van C14 gedateerd op BC 415-257 (cal.). 
Samen met de vondst van aardewerk in het spoor, duidt de datering, en dus het materiaal op de 
midden-/laat-archaïsche periode. Een MNI van N=39 is verzameld van Lobatus in spoor 03-01 met 
een totaalgewicht van 24,6 kg. Inclusief fragmenten e.d. komt het totaalgewicht op 34,2 kg. In het 
spoor zijn verder nog losse lippen aangetroffen met een aantal van N=33. Van de MNI van N=39 
(zoals eerdergenoemd) zijn bij zeventien exemplaren duidelijk de lippen verwijderd. Het is dus 
mogelijk dat zeventien van deze drieëndertig lippen bij de desbetreffende exemplaren horen. De lippen 
werden vaak verwijderd om verwerkt te worden als gebruiksvoorwerp zoals bijltjes en sieraden 
(Dijkhoff & Linville, 2004; Lammers-Keijsers, 2007; zie ook ander hoofdstuk in dit rapport). Het 
materiaal uit put 4, bestaat uit veel materiaal van compleet 1, 2 en individuen met een totaal MNI van 
N=48 (47,9 kg), waarvan negen exemplaren waarbij de lip was verwijderd. Ook zijn er een aantal 
losse lippen gevonden (N=12). Het totale gewicht komt hierbij, inclusief fragmenten, op 55,6 kg. De 
gemiddelde lengte van Lobatus was 22,9 centimeter, waarbij alleen de (meetbare) exemplaren van put 
4 zijn gemeten. Dit is een relatief kleinere maat dan bijvoorbeeld exemplaren van de vindplaats Anse a 
la Gourde, Guadeloupe, die ongeveer 27-29 centimeter zijn (Nieweg pers. observ.). Het kan zijn dat de 
omgeving invloed heeft gehad op de ontwikkeling zoals verschil in habitat, dieet, of dat er toch al een 
bepaalde mate van overexploitatie aanwezig was waardoor ze iets kleiner bleven. De verschillen met 
betrekking tot het MNI-gewicht (tabel 4) wordt veroorzaakt door een verschil in individuen (put 3) en 
complete exemplaren (put 4). 
 
Volgens Haviser (1987:23) wordt er tijdens de midden-/laat-archaïsche periode op Curaçao ook een 
grotere focus gelegd op de exploitatie van Lobatus dan in de vroeg-archaïsche periode. In put 1 is ook 



materiaal aangetroffen van Lobatus gigas. Binnen deze put, wat meer een vondstcluster genoemd kan 
worden, zijn twee dateringen bekend. De oudste datering komt neer op 2753-2563 BC wat een vroeg-
archaïsche oorsprong aangeeft (zie ook tabel 5). De jongste datering komt neer op ongeveer 1400 AD. 
Duidelijk is dat deze put 1 bestaat uit een palimpsest, een opeenvolging van materiaal uit verschillende 
perioden. Het materiaal uit deze put is dus ook moeilijk te interpreteren omdat niet duidelijk is welk 
materiaal bij elkaar hoort. Het Lobatus gigas materiaal uit deze put heeft een redelijk hoog MNI van 
N=83 (tabel 4). Het is onduidelijk of dit grotendeels midden-/laat-archaïsch is of toch voor een deel 
vroeg-archaïsch. Een goede interpretatie van deze put is dus niet te geven op basis van het 
schelpmateriaal en zal ook niet verder onderzocht worden. De oude putten in de jaren ’80 gegraven 
door Haviser bevinden zich ook in vondstcluster/ put 1, dus zijn bovenstaande interpretaties zouden in 
overeenstemming moeten zijn met dit vondstmateriaal. Dit is waarschijnlijk wel het geval, maar 
moeilijk te vergelijken bij zo’n verschil in site grootte tussen C-215 en C-039. Wanneer gekeken 
wordt naar het aantal MNI en de datering van het materiaal uit de diverse putten (tabel 5), komt er een 
variabel beeld naar voren van het voorkomen van Lobatus gigas. Kijken we naar de putten die vrijwel 
zeker een “single deposition event” zijn zoals putten 3, 4 en 8, dan valt op dat het aantal MNI varieert 
tussen de N=34 en N=48 terwijl de andere putten veelal met de MNI hoger uitkomen. Deze drie putten 
zijn in datering redelijk verspreid over de perioden en geven dus een stabiel beeld aan met betrekking 
tot het voorkomen van deze soort (tabel 5).   
 

Put MNI-N MNI weight Total weight 
1 83 13013,9 53256,5 
2 131 54061,4 110003,2 
3 39 24551 34264 
4 48 47923,5 55615,5 
5 11 2143,2 6440 
7 93 36462,8 79587,3 
8 34 3681,2 10323,4 
12 87 60069,5 97301 
    
Totaal 526 241906,5 446790,9 

 
Tabel 4: Aantal MNI en gewichten Lobatus gigas uit de onderzochte putten. 

 
 
 
 

Put MNI-N Datering put Opmerkingen 
1 215 2753-2563 BC  Off-site, mogelijk restant van patch. 
4 48 1153-955 BC  
12 87 501-359 BC  
3 39 415-257 BC  
2 131 207-55 BC  
7 93 15 BC- 157 AD  
6 - 303-446 AD Midden-/laat-archaïsche = Dabajuroid 
8 34 423-565 AD  
1 - 1301-1400 AD Paalgat (2 dateringen samen) 
8 - 1524-1657 AD Haardplaats (2 dateringen samen) 
5 11 - Geen datering bekend ? 

 
Tabel 5: Dateringen en aantallen MNI per put, m.b.t. Lobatus gigas. 

 
 

Opvallend is aan de exemplaren van C-039, dat veel van deze schelpen geïnfecteerd zijn door de 
boorspons (Cliona sp.). Onduidelijk is welke soort hiervoor verantwoordelijk is maar er bestaat zelfs 



een soort genoemd naar Strombus Cliona strombi (Pang, 1973). De infectie door Cliona kan mogelijk 
iets zeggen over het habitat waarin de schelpdieren zich bevonden maar ook over de ouderdom van de 
schelpdieren zelf. Hoe ouder het dier, hoe sneller andere organismen een infectie kunnen veroorzaken, 
omdat de weerstand afneemt en dus de dikte van de opperhuid, het periostracum (Hohman, 1993:238). 
De schelpdieren die zwaar zijn geïnfecteerd zijn over het algemeen dus oude individuen of dode 
exemplaren (figuur 6).  
 

 

 
 

Figuur 6: Aangetaste exemplaren (met duidelijke kleine ronde gaatjes, voornamelijk rechtsmidden en 
onder) van Lobatus, vindplaats C-039.  
 
 
Verder vertonen de exemplaren van Lobatus gigas vaak een breuk op het dorsale vlak waarbij het 
soms lijkt alsof de schelp hier ook verhit is geweest (figuur 7). C. L. Hofman meldt dat vissers op 
Bonaire nog steeds de schelpen verhitten om het dier te kunnen verwijderen (Hofman pers. comm.). 
Duidelijk is dat de schelpdieren zijn verwijderd nadat de schelp dorsaal is ingeslagen, dit 
waarschijnlijk na verhitting. Dit proces is onder andere waargenomen in put 4 wat betekent dat dit 
proces met verhitting al vanaf de Midden-Archaische periode plaatsvindt. Dit verschilt met andere 
vindplaatsen in het Caraïbisch gebied, die vaak alleen een ingeslagen top hebben (Nieweg, 2000, 
2001; Antczak, 1998; Antczak & Antczak, 2005).   
 
     

 
 
Figuur 7: Lobatus gigas met gat in het dorsale vlak en mogelijk verhit op deze locatie. Ook andere 
soorten zoals Chicoreus brevifrons (rechts) zijn op ongeveer dezelfde manier geopend. 
 



Cittarium pica is ook een soort die in het Caraibisch gebied algemeen gegeten werd (Brokke, 1999; 
Nieweg, 2000, 2001; Reinink, 1997). Op deze vindplaats komt de soort met regelmaat voor, en werd 
zelfs als “single dump event” aangetroffen (net zoals Lobatus gigas en Anadara notabilis). Opvallend 
is dat de soort ook anders geopend werd dan zoals eerder geobserveerd op andere Caribische eilanden 
(Nieweg, 2000). Op bijvoorbeeld Guadeloupe werd Cittarium aan de zijkant ingeslagen, en bleef de 
laatste winding meestal intact (Nieweg, 2000). Op de vindplaats C-039 werd over het algemeen de 
gehele laatste winding eraf geslagen (figuur 8). Mogelijk hebben we hier met een andere manier van 
percussie te maken. 
Claassen (1998: 177) geeft aan dat Cittarium pica (mogelijk ook Lobatus en andere mollusken) ook 
gebruikt werd als visaas. Deze constatering zou ook betekenen dat het in sommige gevallen 
onduidelijk is waar het schelpdier voor gebruikt is, als voedsel of aas.  
De data behorende bij de verschillende putten geeft aan dat Cittarium wel aanwezig was, maar niet in 
grote hoeveelheden. Put 12 (spoor 12-01) heeft wel hogere aantallen van Cittarium pica, maar met 
betrekking tot datering kan hier niet echt een conclusie getrokken worden. Wel zou het een dump 
geweest kunnen zijn net zoals in put 7 (spoor 07-08), waarvan N=34 van de N=37 MNI bij elkaar 
aangetroffen zijn. 
 
 
 

Put MNI-N MNI weight Total weight 
1 nvt nvt nvt 
2 37 878,8 3576,3 
3 2 100,7 196,9 
4 9 356,3 911 
5 1 134,3 163,5 
7 37 87,4 473,3 
8 20 390,3 649,5 
12 81 2947 12762 
    
Totaal 187 4894,8 18732,5 

 
Tabel 6: Aantal MNI en gewichten Cittarium pica uit de onderzochte putten 

 
 
 



 
 

Figuur 8: Cittarium pica met afgeslagen laatste winding, vindplaats C-039. 
 
 

Zoals eerder al aangegeven komen er in het schelpmateriaal van C-039 ook veel oester-achtigen voor. 
Deze oesters bestaan vooral uit Crassostrea rhizophorae, Pinctada imbricata radiata, Isognomon 
alatus en Chama macerophylla. Samen met Lima scabra, Anadara notabilis en Pecten ziczac behoren 
zij tot de tweekleppigen die het meeste op de site voorkomen. Vooral Pinctada, Crassostrea en 
Isognomon zijn in groten getale zeer gefragmenteerd op de site aanwezig. Over het algemeen is het 
meeste tweekleppige materiaal aangetroffen in putten 2, 8 en 12. Pinctada is veruit het meeste 
vertegenwoordigd van de oesters met het hoogste MNI van N=2115 in put 8 met een totaalgewicht van 
7490,2 gram (zie grafiek 1). Crassostrea komt op de tweede plaats. Isognomon komt qua aantallen 
meer in de buurt van Chama en Lima, hoewel deze soorten toch meer vertegenwoordigd zijn. Als we 
kijken naar de dateringen van Putten 2, 8 en 12 dan wordt het duidelijk dat de betreffende perioden 
behoorlijk uiteen liggen namelijk respectievelijk: 207-55 BC, 423-565 AD en 501-359 BC. Duidelijk 
is dat de putten 8 (haardplaats van latere koloniale periode is hierin niet meegenomen) en 12 de 
hoogste aantallen kennen met betrekking tot de aangetroffen tweekleppigen en gastropoden zoals 
boven beschreven. Wel is duidelijk dat er weliswaar hogere en lagere eenheden verspreid zijn over de 
diverse putten, maar dat er geen soorten zijn die in bepaalde putten en of perioden niet voorkomen. 
Het malacologisch beeld voor de gehele midden-/laat-archaïsche periode is dus eigenlijk hetzelfde. 
Haviser (1987:23) spreekt van een verschuiving van het gebruik van Pinctada imbricata in de vroeg-
archaïsche periode naar een gebruik van Lobatus gigas in de ceramische periode. Deze 
veronderstelling is niet te staven omdat er eigenlijk geen duidelijk materiaal uit de Ceramische periode 
op de vindplaatsen aanwezig was. Pinctada is in ieder geval ook in de midden-/laat-archaïsche periode 
erg algemeen. Lobatus is echter wel veel aanwezig in de putten die een Midden- en Laat-Archaische 
datering hebben. Dit is dus in tegenstelling tot de bewering van Haviser. 
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Grafiek 1: MNI oesterachtigen, C-039. 

 
 

MNI andere tweekleppigen, Spaanse Water
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Grafiek 2: MNI andere tweekleppigen, C-039 

 

  Schelpartefacten van vindplaats C-039 
 
In de midden-/laat-archaïsche vindplaats C-039, zijn een aantal artefacten aangetroffen. Deze 
artefacten bleken van schelp gemaakt. Een artefact, namelijk een pendant (hanger) bleek van bot te 
zijn. Dit exemplaar, gevonden in put 4, laag 2 (vondstnummer 146) heeft aan de binnenkant een 
ruitpatroon waarvan de origine nog onduidelijk is. Of dit patroon is ingesneden of het maakt deel uit 
van de natuurlijke botstructuur. Dit is ook na microscopisch onderzoek nog onduidelijk. Als het een 
botstructuur is kan dit namelijk pas gecontroleerd en vergeleken worden als bekend is van welk dier 
het bot afkomstig is. Duidelijk is dat het of zoogdier of bijvoorbeeld zeeschildpad is, vogel of vis komt 
niet in aanmerking omdat de botstructuur anders is. Van de schelpenartefacten bleken er twee 
uiteindelijk geen artefact te zijn (vondstnummers 98 en 100). Deze schelpfragmenten van Crassostrea 
rhizophorae (vondstnummer 98) en Pecten ziczac (vondstnummer 100) bleken namelijk aangeboord te 
zijn door waarschijnlijk de gastropode Natica. Ook in andere putten en lagen zijn veel fragmenten 
aangetroffen met aangeboorde gaten door onder andere Natica. Deze fragmenten zijn vaak apart 
verzameld maar hier verder niet verwerkt omdat het hier een natuurlijk fenomeen betreft. De andere 
artefacten bleken een kraal gemaakt van Lobatus gigas (vondstnummer 189), een fragment van 
Lobatus met een geboord gat (vondstnummer 108), en een fragment van waarschijnlijk Astraea 
caelata met ook weer een geboord gat (vondstnummer 106). De fragmenten met geboord gat zijn niet 
afgewerkt en zijn duidelijk halffabricaten. Alle vondstnummers zijn afkomstig uit put 2 behalve 
vondstnummer 189 (kraal) die afkomstig is uit put 4. Dit geeft duidelijk aan dat binnen put 2 men 
bezig is geweest met het fabriceren van artefacten aangezien het hier halffabricaten betreft. Ook zijn in 
put 2 de meeste exemplaren van Lobatus gigas aangetroffen (zie hierboven: hoofdstuk 6.1.3.3). 



 

 

6.1.3.4. Conclusie 
 
Als we kijken naar de verschillen in de vroeg-archaïsche periode en de midden-/laat-archaïsche 
periode vallen voornamelijk twee dingen op. Namelijk het voorkomen van de landslak Cerion uva 
waarvan de top is verwijderd in de vroeg-archaïsche periode, en een groter aandeel in de fauna van 
Lobatus gigas in de midden-/laat-archaïschee periode. Hierbij moet wel in acht worden genomen dat 
de vroeg-archaïsche sites die zijn aangetroffen uit kleine patches bestaan en dat het moeilijk blijft dit 
te vergelijken. Ook het voorkomen van Melongena in de midden-/laat-archaïsche periode blijkt hoger 
te zijn dan in de vroeg-archaïsche periode. Dit in contrast met het bestaande idee dat Melongena 
vooral in de vroeg-archaïsche periode voorkwam. Voor het voorkomen van Melongena in de 
ceramische periode zijn geen aanwijzingen. Het belangrijkste verschil tussen de pre- en midden-/laat-
archaïsche periode is dus het gebruik van Cerion. De vindplaatsen kunnen een jachtkamp geweest zijn 
specifiek gericht op het verzamelen van schelpdieren met betrekking tot dieet. Anderzijds kan het zo 
zijn dat men de schelpen deels als gebruiksvoorwerp gebruikte of de schelpdieren zelf als aas om 
bijvoorbeeld vis te vangen die men daarna meenam naar de nederzetting. Wat opvalt is namelijk de 
geringe aanwezigheid van andere fauna, zoals vis.  
Kijkend naar de directe omgeving van de Spaanse Water site C-039, is het duidelijk dat de soorten 
aangetroffen in archeologische context nu in meer of mindere mate nog steeds in de omgeving 
voorkomen behalve Melongena. Men hoefde voor de verschillende soorten niet ver te zoeken omdat 
rif en mangrove dichtbij zijn. De site-catchment was dus duidelijk lokaal. Echt seizoensgebonden zijn 
de kampementen waarschijnlijk niet geweest omdat de soorten schelpdieren het hele jaar aanwezig 
waren. In deze aanname is het archeozoölogisch onderzoek van de sites (nog) niet meegenomen. Wel 
is het mogelijk dat er verschuivingen waren met betrekking tot locatie. Sommige schelpdieren 
verplaatsen zich soms massaal naar andere gebieden waar op dat moment meer voedsel aanwezig is. 
Ook opvallend is de afwezigheid van landkrabben van de familie Gecarcinidae. Deze krabben worden 
over het algemeen veel gegeten in het Caraibisch gebied maar ontbreken op de vindplaatsen C-215 en 
C-039. Wel zijn de krabben recentelijk nog erg algemeen.  
 
In de diverse putten komen regelmatig patches voor van zogenaamde single dumping events met 
schelpmateriaal van maar een soort zoals Cittarium pica, Lima scabra en Anadara notabilis. Men ging 
dus speciaal de diverse soorten schelpdieren verzamelen en verwerken. Lobatus gigas is een soort die 
lokaal is verzameld en op open vuur of in de hete as is gegaard. De verbrande plekken op de schelp en 
de veranderde structuur van het aragoniet (het materiaal waarvan de schelp is gemaakt) geven dat aan. 
Vraag is of de gaten die regelmatig worden aangetroffen in de rug van de schelp extra gemaakt zijn 
om het dier er makkelijker uit te krijgen of dat dit later door de veranderde structuur door verhitting 
zelf is ontstaan. Na garing in de schelp werden de dieren mogelijk gedroogd en of gezouten. 
De aangetroffen schelpen van Melongena hebben over het algemeen ook een brokkelige structuur wat 
zou kunnen betekenen dat ook deze schelpdieren werden verhit. De latere inwerking van zon en 
zeewater zorgt door de tijd heen voor een extra sterke verwering. De grote soorten werden 
waarschijnlijk meegenomen voor consumptie terwijl de kleine schelpdieren voor lokale consumptie en 
of aas werden gebruikt. Van soorten zoals Lima en Anadara zouden ook de sluitspieren gegeten 
kunnen worden zoals bij de bekende Coquilles St. Jacques (Pecten jacobaeus). Van deze soorten 
worden dus ook aparte dumps gevonden bestaande uit meerdere exemplaren van een soort. Men viste 
dus apart naar deze soorten. Het distributiepatroon van soorten zoals Pinctada en Crassostrea roept 
vragen op. Bij vers gebruik zouden de schelpen random weggegooid worden en dus verspreid terecht 
komen. Duidelijk is dat ze speciaal verzameld zijn en zo op de site terecht zijn gekomen. Misschien 
dat ze gebruikt zijn voor een soort broth of maaltijdsoep maar hier zijn geen aanwijzingen voor. 
Chama werd waarschijnlijk verzameld als grondstof, maar er zijn geen aanwijzingen tot verwerking 
op de onderzochte vindplaatsen. 
 



Wat de landslak Cerion betreft zou het zo kunnen zijn dat deze slak als extra bron voor zoetwater 
gediend kan hebben. In de top bevindt zich namelijk erg veel vocht (Nieweg pers. observ.). Wel is 
duidelijk dat het gebruik van Cerion cultureel bepaald is en later door andere bevolkingsgroepen op 
Curacao in onbruik is geraakt of misschien zelfs niet bekend was. 
Het vroeg-archaïsch kent in ieder geval een breedspectrum met betrekking tot de verschillende soorten 
schelpdieren met nadruk op de landslak Cerion. Het midden- en laat-archaïsch kent ook een 
breedspectrum maar met een duidelijke focus op grote schelpsoorten zoals Lobatus en Melongena. 
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