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De landslak Cerion in archeologische 
context, Spaanse Water, Curaçao, Neder-
landse Antillen. 

Door Dennis C. Nieweg

Er zijn in de wereld meer dan 85.000 soorten levende mol-
lusken of schelpdieren bekend. Fossiel en sub-fossiel zijn 
het er zeer waarschijnlijk nog een keer zoveel. Mollusken 
hebben meestal een schelp waarmee ze de weke delen 
beschermen. Deze schelpen of resten daarvan komen vaak 
voor in archeologische context en de vraag is natuurlijk 
hoe ze daarin terecht komen. Vanaf het paleolithicum zijn 
mollusken al aanwezig in archeologische context (Stiner et 
al. 2013). Meestal zijn het resten van de mollusken die de 
mensen gegeten hebben of hebben gebruikt voor het maken 
van gebruiksvoorwerpen. 

Gedurende de laatste decennia hebben veel archeologen zich 
meer geconcentreerd op dierlijke resten en dus ook op resten 
van schelpen. Het specialistisch onderzoek wordt belangrijker 
en er is niet alleen een focus op bijvoorbeeld aardewerk. Om 
bepaalde processen en kenmerken met betrekking tot schelp-
resten te begrijpen, is het belangrijk om aandacht te schenken 
aan de biologische aspecten van weekdieren en hun omgeving. 
In de loop der jaren is het onderzoek snel veranderd, van een 
primaire focus op het dieet naar onder andere vormingsproces-
sen waaronder post-depositionele processen, paleo-ecologische 
reconstructies en ook naar aspecten van een sociale organisatie 
(zoals wie de weekdieren verzamelden en waarom). Moder-
ne onderzoekstechnieken zoals isotopen- en DNA-analyse 
zorgen voor nieuwe inzichten zoals bijvoorbeeld herkomst. 
Deze onderzoeken kunnen gedaan worden in Nederland maar 
ook in andere gebieden waar veel mollusken voorkomen zoals 
Curaçao. Tropische gebieden lenen zich bij uitstek voor archeo-
malacologisch onderzoek, namelijk omdat mollusken hier veel 
voorkomen en op veel meer manieren gebruikt werden dan 
alleen als voedselbron. 

De opgravingen

Op Curaçao zijn naar aanleiding van een bureauonderzoek en 
een verkennend onderzoek in 2007 een aantal opgravingen uit-
gevoerd in 2008 en 2009 door de Universiteit Leiden, Faculteit 
der Archeologie (Hoogland et al. 2014). Deze opgravingen 
vonden plaats in 2008 op de archaïsche vindplaatsen C-039 
en C-215 aan de oostkust van het Spaanse Water (afbeeld-
ing 2). Begin 2009 is ook de nabijgelegen vroeg-archaïsche 
vindplaats Seru Boca (C-038/ SBOC-0109) onderzocht. Door 
bouwwerkzaamheden in het gebied van het Spaanse Water en 
de aanwezigheid van zogenaamde shellmiddens kwamen de 
bovengenoemde archeologische vindplaatsen voor onderzoek 
in aanmerking. In dit artikel zal de aandacht uitgaan naar het 
schelpmateriaal gevonden in C-038 en C-215 (afbeelding 1). 
De vindplaats C-215 is gelegen op de grens van het heuvel-

landschap en een saliña of zoutmeer ten zuiden van vindplaats 
C-039 en bestaat uit één shellmidden. Seru Boca (C-038) is ge-
legen in het terrassenlandschap dat centraal ligt tussen de vind-
plaatsen C-039 en C-215 en bestaat naast een vroeg-archaïsche 
schelpcomponent ook uit een kleine koloniale haardplaats, 
opgegraven onder een overhangende rots met rotsschilderingen 
(Hoogland et al. 2014), (afbeelding 3). 

Tijdens het onderzoek op de vindplaatsen C-038 en C-215 is 
veel schelpmateriaal aangetroffen en geanalyseerd (Nieweg, 
2014). Dit schelpmateriaal betreft de bulk van 
al het aangetroffen archeologisch materiaal. 
Het materiaal is in units (putten) en zogen-
aamde squares opgegraven en lag over het 
algemeen erg oppervlakkig. Van alle soorten 
schelpen aanwezig op beide vindplaatsen zijn 
er slechts een paar die als voedsel hebben 

Afbeelding 1: kaart van Curaçao met de onderzochte sites 
C-038, C-039 en C-215 (Hoogland et al. 2014).

Afbeelding 2: Spaanse Water, Curaçao, 2009.
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gediend. De meest algemene (voedsel)soorten aanwezig in 
het materiaal waren de slakken (gastropoden): Lobatus gigas 
(kroonslak), Melongena melongena, Cittarium pica (West 
Indische topschelp) en een aantal oesterachtige tweekleppigen 
zoals Pinctada imbricata radiata en Crassostrea rhizopho-
rae. Naast de soorten zoals boven beschreven zijn er ook veel 
kleine soorten aangetroffen. Deze kleine soorten gastropoden 
zijn op de vindplaats terecht 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. Een aantal kleine soorten die waarschi-
jnlijk 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.). Duidelijk is dat de lokale Am-
erindiaanse bevolking gebruik maakte van de lagune van het 
Spaanse water om voedsel te zoeken. Binnen het aangetroffen 
schelpmateriaal van de vindplaatsen C-215 en C-038 zijn ook 
veel landslakken aanwezig. Deze landslakken zijn recent nog 

veel te vinden op Curaçao en het Spaanse Water en 
betreft de soort Cerion uva uva. Na C-14 datering 
van de bovengenoemde vindplaatsen bleek dat de 
vindplaats C-215 archaïsch is (2822-2586 BC) en 
de vindplaats C-038 vroeg-archaïsch (2908-2701 
BC), (Hoogland et al. 2014). De landslak Cerion 
uva is een algemene soort op de ABC-eilanden. Wel 

een echt buitenbeentje door zijn uiterlijk maar ook geografisch 
omdat andere Cerion soorten voornamelijk op de Bahama’s 
en het eiland Hispaniola voorkomen (Hovestad, 1987). De 
bekende evolutiebioloog Stephen Jay Gould heeft in een 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 (Gould, 1971). 
Duidelijk is dat op de vroeg-archaïsche vindplaatsen C-215 
en C-038, Cerion materiaal aanwezig is net zoals ook op de 
midden-/laat-archaïsche vindplaats C-039 in het Spaanse Water. 
Vergeleken met de andere schelpsoorten komt Cerion een 
stuk minder voor maar omvat toch een totaal percentage van 
ongeveer 5% van het geheel. Het eventuele gebruik van Cerion 
als consumptieschelpdier is onduidelijk. Opvallend is het mis-
sen van de top in veel vroeg-archaïsche vindplaatsen. Volgens 
Gould zou de top van de schelp verwijderd zijn door afslag en 
daarna kon via de mondopening door middel van zuigen het 
dier verwijderd worden (Gould 1971:17). Veel voedingsstoffen 
zal het niet opleveren maar wel vocht, wat in een aride omgev-
ing als Curaçao erg welkom kon zijn. Na wat experimentele 
archeologie en dus het afschrapen van de top op de rotsen 

op Bonaire in 2015 werd duidelijk dat de top inderdaad veel 
vocht bevat. Of het dus ook het dier is geweest dat genuttigd 
werd blijft onduidelijk want het zou ook alleen om het zoete 
water kunnen gaan waar de vroegere archaïsche bewoners van 
Curaçao geïnteresseerd in waren. Niet valt uit te sluiten dat er 
bijvoorbeeld bepaalde diersoorten zijn die ook deze extractie 
technieken hanteren, hoewel deze kans zeer klein lijkt. Het 

Afbeelding 4: vroeg-archaïsche Cerion uva uva met verwij-
derde top afkomstig uit Seru Boca.

Afbeelding 3: Seru Boca (C-038).
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eventuele missen van de top (apex) is tijdens het verwerken 
van het materiaal eerst niet opgevallen. Door het bekijken van 
een groot droog grondmonster (put 1, vulling 3) is aangetoond 
dat ongeveer 80% van de aanwezige Cerion inderdaad de apex 
mist. De vindplaats Seru Boca heeft ook veel Cerion-materiaal 
met missende apex wat ook ongeveer 80% van het materiaal 
omvat (zie afbeelding 4). Duidelijk is dat deze soort zeer uit-
bundig 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 afbeelding 5). Niet 
vreemd dat ze daardoor ook (vroeger en nu) in archeologische 
context terecht komen. Volgens Haviser (1987:23) zijn, naast 
Cerion, de meest voorkomende soorten in vroeg-archaïsche 
context, soorten zoals Pinctada 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 Lo-
batus gigas. Deze soorten zijn pas weer veel aanwezig tijdens 
de midden- en laat archaïsche periode. Dit beeld klopt met de 
resultaten afkomstig van de schelpanalyses van C-038, C-039 
en C-215 (Nieweg, 2014).

De landslak Cerion komt zoals gezegd op alle ABC-eilanden 
voor en is bijna niet uit elkaar te houden als ondersoort op de 
diverse eilanden. Ze zijn alleen te onderscheiden door kleine 
kenmerken en als zodanig in de loop der tijd beschreven. Niet 
alleen Steven Jay Gould heeft hier onderzoek naar gedaan 
maar ook Harasewych (Harasewych 2014, Harasewych 2019). 
Diverse ondersoorten zijn in de loop der tijd beschreven zoals 
Cerion uva uva, Cerion uva knipensis en Cerion uva diablensis 
(Curacao), Cerion uva bonairensis (Bonaire) en Cerion uva 
arubanum (Aruba). Het recente onderzoek van Harasewych 
heeft een interessante link kunnen leggen tussen de taxonomie 
en de archeologie door gebruik te maken van DNA- en mor-
fologisch onderzoek, maar ook door middel van geologische 
data. Na genetisch onderzoek van de nog levende ondersoorten 
en vormen en populatieonderzoek op de drie eilanden, bli-
jken er van de verschillende ondersoorten en soorten die in 
de loop van de jaren beschreven zijn, alleen bovenstaande 
ondersoorten over te blijven. Door geologische processen zoals 
het uit elkaar drijven van de tektonische platen, tsunami’s en 

zeespiegelstijging zijn de soorten in de loop van de tijd van 
elkaar gescheiden maar is de tijd te kort om aparte soorten te 
laten ontstaan. Wel ontstonden er dus kleine morfologische en 
genetische verschillen die tot aparte ondersoorten leidden. Waar 
vroeger alleen naar het uiterlijk van de schelp gekeken werd 
heeft Harasewych nu de haplotypes (combinatie van allelen in 
een chromosoom) van de verschillende populaties met elkaar 
vergeleken (Harasewych, 2014). Het blijkt dus dat alle eerder 
herkende soorten allemaal maar één soort omvatten en dat ook 
veel ondersoorten gewoon Cerion uva uva zijn. Bijzonder was 
dat Harasewych ontdekte dat de soort aanwezig op Aruba het 
exacte haplotype had als de populatie bij Willemstad, Curaçao. 
Dit betekent dat er exemplaren vanuit Curaçao op Aruba terecht 
zijn gekomen en zich populaties hebben kunnen vormen op 
Aruba. Volgens Harasewych moet Cerion door de lokale Ca-
quetio bevolking of door de Nederlandse kolonisten in de 17e 
eeuw naar Aruba meegenomen zijn, wat natuurlijk een interes-
sante gedachte is. Deze introductie van Cerion zal hoogstwaar-
schijnlijk toeval zijn geweest en bijvoorbeeld met gewassen 
mee zijn gekomen. De oorspronkelijke Cerion van Aruba is 
alleen als fossiel aanwezig en is door zeespiegelstijging en 
tsunami’s uitgestorven omdat Aruba als enige eiland tijdens de 
interglacialen van het Quartair onder water stond (Harasewych, 
2014). De ondersoort C. uva arubanum is in 2019 door Har-
asewych opnieuw benoemd als nieuwe fossiele ondersoort ge-
naamd Cerion uva gouldi als eerbetoon aan Steven Jay Gould. 
Dit omdat de ondersoort “arubanum’ een synoniem geworden 
was van C. uva uva. 
 
Conclusie

Als we kijken naar de verschillen in de vroeg-archaïsche 
periode en de midden- en 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 
de kroonslak Lobatus gigas in de midden- en laat-archaïsche 
periode. Het belangrijkste verschil tussen de pre- en midden- 
en laat-archaïsche periode is dus het gebruik van Cerion. 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. Wel is duidelijk 
dat het gebruik van Cerion cultureel bepaald is en later door 
andere bevolkingsgroepen op Curaçao in onbruik is geraakt of 
misschien zelfs niet bekend was in verband met de afwezigheid 
van gebruikte Cerion in archeologische context. Het vroeg-
archaïsch kent in ieder geval een breed spectrum met betrek-
king tot de verschillende soorten schelpdieren en met nadruk 
op de landslak Cerion. Het midden- en laat-archaïsch kent ook 
een breed spectrum maar met een duidelijke 
focus op grote schelpsoorten zoals Lobatus en 
Melongena. De genoemde vindplaatsen liggen 
voornamelijk rondom de lagune van het Spaanse 
Water en samen met de aanwezigheid van de 
vele shellmiddens en dierlijke resten zoals dolfi-
jnen en vissen duidt dit op een sterke afhankeli-

Afbeelding 5: levende Cerion uva uva op een vers gekapte 
boomstronk, Spaanse Water.
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jkheid van de directe omgeving en dus van het mariene milieu. 
De archeologische resten zoals aardewerk, haarden en kuilen 
duidden op de exploitatie, bereiding en consumptie van voed-
sel. Aangezien er geen bewijs is van een nabijgelegen nederzet-
ting of resten daarvan zal het hier waarschijnlijk om tijdelijke 
seizoenkampen gaan. Niet alleen gebruikte de lokale bevolk-
ing de landslak Cerion als zoetwaterbron, maar ze zorgden er 
mogelijk zelfs voor dat deze verspreid werd van Curaçao naar 
Aruba, waardoor er een nieuwe populatie kon ontstaan. Eigen-
lijk kan je spreken van een invasieve soort. Zulke introducties 
van diersoorten in gebieden waar ze niet thuishoren zijn in de 
huidige tijd een algemeen begrip. 
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