
Zoetwaterbronnen 
 

Enkele duizenden jaren voor de ontdekking door de Spanjaarden in 1499 werd 
Curaçao al permanent bewoond door de mens. Dat kan alleen als er continue zoetwater 
beschikbaar is. Op een droog eiland zoals Curaçao is zoetwater altijd schaars geweest. In 
een eerder artikel, getiteld Natuurlijke bronnen en putten (d.d.) werd gesproken over de 
oorsprong en gebruik van zoetwaterbronnen en natuurlijke kalksteenputten of tewel “burak‟i 
awa” op Curaçao.  

Dergelijke bronnen en putten zijn zeldzaam op Curaçao en liggen meestal ver 
verwijderd van de plekken waar de prehistorische nederzettingen voor-kwamen. Dit betekent 
dat de indiaanse bewoners in die tijd een andere oplossing moeten hebben gevonden voor 
hun watervoorziening. Wat was dit? Groeven de indianen misschien hun eigen putten? Het 
antwoord op deze vraag is: “ja”.  

In het koloniale tijdperk werden overal in de rotsachtige vulkanische bodem van het 
eiland putten gegraven of geslagen en dammen opgeworpen om grondwater beschikbaar te 
maken voor diverse doeleinden. Het graven van diepe putten en het opwerpen van dammen 
zijn vrij grote ingrepen in de natuur. Zo vereist het hakken van diepe putten uit de harde rots 
ijzeren graafvoorwerpen die de indianen niet tot hun beschikking hadden. Wel kenden de 
indianen wellicht twee andere soorten “primitieve” putten, lokaal bekend als de “Pos di Pia” 
en de “Tanki”.  

 
Pos di Pia. 

 
“Pos di Pia” betekent letterlijk “voetput” en wordt gebruikt als aanduiding voor een put waarin 
je naar het water kunt lopen. In de praktijk zijn loopputten daarom meestal ondiepe 
afgravingen van een meter of tweedrie, in mulle grond. Om als put te dienen en tegelijk 
ondiep te zijn, betekent het dat de echte “Pos di Pia” doorgaans beperkt is tot gebieden met 
een hoog grondwaterpeil. Omdat het vulkanische gesteente van het eiland waterdoorlatend 
is, zakt zoetwater meestal snel door de grond naar beneden, richting zeeniveau. Gebieden 
met een hoog grondwaterpeil waar de meeste “Pos di Pia‟s” te vinden zijn liggen daarom ook 
doorgaans in laagliggende afwateringsgebieden vlak bij zeeniveau. Dergelijke plekken liggen 
meestal in de buurt van de binnenbaaien waar er grote rooien naar zee afstromen en 
landinwaarts van saliñas en mangroven.  
 
Bij de Pos di Pia heeft men doorgaans met grondwater te maken. Grondwater is water dat 
voor een lange tijd in nauw contact is geweest met de ondergrond. Hierdoor is het rijk aan 
opgeloste mineralen. Het grondwaterpeil in de grond en ook de concentratie aan mineralen 
stijgt en daalt afhankelijk van de regenval. Zoetwater is lichter dan zoutwater en ligt onder de 
grond boven de zoutwaterlaag. Pos di Pia‟s vlak bij zee werden dus vooral niet te diep 
gegraven anders kregen ze inmenging met zoutwater. De grootse indiaanse nederzettingen 
en vindplaatsen op het eiland die duiden op permanente en langdurige bezetting hebben 
gelegen in gebieden waar de indianen Pos di Pia‟s konden uitgraven. Deze zijn hier vaak 
nog te vinden. Voorbeelden zijn o.a. de indiaanse nederzettingen van De Savaan, Sta. Cruz, 
Sta. Barbara, St. Hyronimus, San Juan, Knip en Scherpenheuvel. 

 
Vroeger werd de kom van de Pos di Pia vaak grotendeels bedekt met keien om te 
voorkomen dat mensen (en ook vee) die het water kwamen gebruiken in de modder zouden 
vastraken en het water onnodig zouden vertroebelen. Alleen het diepst gelegen centrale deel 
van de put bleef onbedekt met keien, de zogeheten “wow‟i awa” of letterlijk “wateroog”, 
waaruit het grondwater omhoog kwam. Omdat Pos di Pia‟s in laagliggende gebieden liggen, 
slibden ze na verloop van tijd dicht. Daarom moesten zij regelmatig worden onderhouden. 
Dat hield in dat de slib uit de kom moest worden weggehaald en de “wow‟i awa” weer open 
geschraapt. Wanneer dat werd gedaan, borrelde het water plotseling weer omhoog. In de 



twintigste eeuw werden veel van de Pos di Pia‟s helaas „onderhouden‟ met bulldozers en is 
de laag met keien verloren gegaan.  
Om het dichtslibben tegen te gaan werden er in sommige gevallen muren om de Pos di Pia 
heen gebouwd. Dit is bijvoorbeeld het geval met Pos Bacuval op Sta. Barbara en ook Pos di 
Kabai in het Christoffelpark.  
 
Naast het praktische belang voor de mens, was de Pos di Pia in het verleden een idyllische 
plek omringd door bomen om rustig te verpozen, een plek om in de schaduw te zitten. Het 
aanwezige water trok uiteraard ook veel wilde dieren aan. De Pos di Pia was en is nog 
steeds een verzamelplaats voor vogels. Duiven komen drinken, reigers waden langs de 
oevers om visjes vangen, en de pimpiri (vliegenvanger) zit in de boomtop te zingen. Libellen 
vliegen de hele dag heen en weer over het water op zoek naar prooi. Omdat de Pos di Pia 
nauw verbonden is met de natuurlijke afwatering van het eiland en vaak genoeg direct 
contact heeft met stromend rooiwater, vindt men daar ook vaak vissen zoals de paling en de 
gouden berharder en grote garnalen die wel 20 cm lang kunnen zijn (uitgezonderd sprieten 
en scharen). Tijdens het regenseizoen landen er eenden in de Pos di Pia en komen 
vermoeide trekvogels daar een slokje water halen.  
 
Vanwege de aanwezige mankracht (soldaten en slaven) werden er in het verleden een 
aantal diepe putten in harde bodem tevens zijwaarts uitgegraven zodat je naar beneden kon 
lopen. Een mooi voorbeeld hiervan is de put aan de voet van Fort Nassau. Dergelijke putten 
worden in de praktijk ook “Pos di Pia” genoemd ondanks het feit dat het eigenlijk diepe 
putten zijn.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanki. 
 
Tanki‟s zijn oppervlakkige watergaten die net als Pos di Pia soms het hele jaar door water 
houden. Ze lijken uiterlijk heel veel op Pos di Pia en worden tegenwoordig vaak niet strikt 
van de Pos di Pia onderscheiden. Hun werking is echter totaal anders. Tanki‟s zijn 
voornamelijk afgravingen in gebieden met een kleiachtige, waterondoorlatende bodem en 
zijn niet afhankelijk van grondwater. De Tanki is eenvoudigweg een ondiep rond gat in een 
laagtepunt waar zich regenwater verzamelt. In tegenstelling tot het grondwater in de Pos di 
Pia, is het water in de Tanki niet langdurig in nauw contact geweest met de ondergrond en 
bevat het water nauwelijks mineralen. Verdamping van water onder de heersende 
klimatologische omstandig-heden is ongeveer een centimeter per dag. Zonder aanvulling uit 
het grondwater kan een gat met 2 m water dus voor een belangrijk deel van het jaar water 
vasthouden. Ook bij tanki‟s geldt dat er niet te diep gegraven moet worden. Als er per toeval 
door de waterhoudende laag heen wordt gegraven vloeit het verzamelde water gewoon de 
grond in.  
 
Tanki‟s zijn doorgaans niet nauw verbonden met een rooi: het natuurlijke 
afwateringssysteem van het eiland. In Tanki‟s komen daarom doorgaans geen vissen en 
garnalen voor. De uitsluiting van vissen en garnalen (beide zijn roofdieren) maakt 
daarentegen een uniek ecosysteem mogelijk met zeldzame kreeftachtigen zoals de tadpole 



shrimp en de fairy shrimp. Dit soort kleine kreeftachtigen hebben in rooien en pos di pia geen 
kans op overleving en zijn in hun voorkomen beperkt tot Tanki‟s en andere natuurlijke 
“waterplassen”. Deze kreeftachtigen overleven het droge seizoen als eitjes (cysten) in de 
grond en verschijnen massaal onmiddellijk na de eerste buien. Ook bij Tanki‟s trekken het 
water en aanwezige zoetwaterfauna zoetwater-vogels zoals koeten en reigers. 
 
 
 
Tanki‟s komen wat meer voor op Aruba dan op Curaçao en Bonaire. Op Curaçao zijn Tanki‟s 
(in de strikte zin des woords) zelfs vrij zeldzaam. De vereiste leem- en klei-achtige bodems 
komen namelijk niet veel voor, behalve in de buurt van de Weg naar Westpunt, tussen Grote 
Berg en Kloof. Hier liggen er verschillende tanki‟s zoals ook de Tanki di Martha Koosje. Dit 
zijn plekken die tijdens het koloniale tijdperk van groot belang waren voor het functioneren 
van het verkeer tussen Bandabou en de stad, in de tijd dat men nog op paarden en 
ossenwagens reed, of te voet ging. Op Curaçao dreigen al deze historisch belangrijke 
plekken verloren te gaan door de ongebreidelde verstedelijking die plaatsvindt langs de weg 
naar Bandabou. 
 
Conclusie 
Tanki‟s en Pos di Pia‟s zijn honderden jaren oud en stammen vaak zelfs uit de prehistorische 
tijd waarin zij met primitieve middelen werden uitgegraven en onderhouden door de 
oorspronkelijke indiaanse bewoners van het eiland. Zij behoren historisch gezien tot de 
belangrijkste menselijke infrastructuur op het eiland en zijn van grote cultuurhistorische en 
natuurlijke waarde. Het zijn vindplaatsen van archeologische artefacten en kunnen zodoende 
inzicht geven in hoe het leven was in lang vervlogen tijden. Deze primitieve putten worden 
heden ten dage echter verwaarloosd, gebulldozerd en vernietigd en raken steeds meer in de 
vergetelheid, ondanks het feit dat het nog steeds bijzonder mooie, interessante en 
waardevolle plekken zijn. Hopelijk kan dit artikel bijdragen aan een groter bewustzijn, 
waardering en behoud van dit belangrijk aspect van ons cultuurhistorisch erfgoed.  
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