










Wetenschappelijk bewijs voor ontdekking in Straat van Magelhaen  
 
Piet Kars uit Waspik heeft voortaan zijn eigen “Kars-Stroom 
 
WASPIK – Van Noort, Van Spilbergen, Brouwers, Lemaire, 
Roggeveen, Schouten. Zeevaarders die in de zeventiende eeuw tal 
van nieuwe eilanden en wateren ontdekten rondom Kaap Hoorn, 
aan de onderkant van Zuid-Amerika. In dat illustere rijtje past 
voortaan ook oud-kapitein Piet Kars. Want zijn ontdekking in 
1975 in de Straat van Magelhaen, zo is naar grondig onderzoek 
van de Chileense hydrografische dienst bewezen, leidt er toe dat 
de veiligheid voor enorme zeeschepen in deze verbinding tussen de 
Stille en Atlantische Oceaan veel beter kan worden gewaarborgd.  
 
Maart 2000. Piet Kars en zijn vrouw Ria zijn met vakantie in Chili. 
Een land dat Piet heel goed kent, want als kapitein van Smit heeft hij 
er in de buurt van de Straat van Magelhaen veel boorplatformen voor 
de Chileense staatsoliemaatschappij ENAP versleept of op hun plaats 
gezet. Hij ontmoet er Carlos Quiñones, minister van Mijnbouw en 
admiraal. “Ik heb hem toen verteld waarom volgens mij de olietanker 
Metula was verongelukt. Dat was al jarenlang een mysterie.”  
Het verhaal in een notendop.  In 1974  liep de stuurloze Metula op de  
rotsen van Primera Angostura, het nauwste deel van de straat. 40.000 
ton olie kwam in de oceaan terecht. Een natuurramp was geboren. 
Smit moest de tanker lostrekken. Maar ondanks alle inspanningen van 
de sleepboten, lukte dat overdag niet. ’s Avonds gingen de sleepboten 
op stand-by. Het ongelooflijke gebeurde: geen krachtsinspanning, toch 
kwam er beweging in de Metula. Kars: “Niemand snapte er iets van, 
maar ze dachten er ook niet verder over na. Ze waren al blij dat de 
klus was geklaard.” 
 
Water zakt tijdens vloed 
Kars herinnerde zich de Metula toen hij een jaar later een 
boorplatform moest plaatsen bij Bahia Posesion, de oostelijke ingang 
van de Straat van Magelhaen. “Dat was een vreselijk zwaar karwei. 
De stroming was zo sterk en de vloed kwam zo hard opzetten, ik werd 
er echt bang van. Klus geklaard, daarna moest het booreiland worden 
bevoorraad. Maar toen zag ik iets opmerkelijks. Het was vloed, maar 



aan de markeerstrepen op de poten van het booreiland zag ik dat het 
water zakte. Natuurkundig kan dat natuurlijk helemaal niet.” 
Kars zocht en vond een verklaring. “De Straat van Magelhaen 
verbindt twee oceanen met elkaar. Het bleek dat die een verschillend 
hoog- en laagwatertij hebben. Volgens mij waren er dan ook twee 
stromen, een bovenstroom van de Atlantische Oceaan en een 
onderstroom van de Stille Oceaan. Dat verklaarde ook het vreemde 
verloop van eb en vloed. Niet regelmatig opgebouwd zoals het hoort, 
maar met grote pieken en dalen. Want de twee stromen liepen drie uur 
met elkaar mee, daarna drie uur tegen elkaar in. In een paar uur tijd 
kon de waterspiegel in de straat tot wel vijftien meter stijgen. Daarna 
was er een groot verval – ondanks het vloedtij. Dat zorgde voor zulke 
sterke stromingen, dat in het slechtste geval een schip aan de grond 
zou kunnen raken of op de rotsen lopen.” Dat verklaarde de 
schipbreuk van de Metula. Want door zijn enorme diepgang, kwam de 
tanker in aanraking met die sterke onderstroom.  
 
“Hij was echt ontzet” 
Dat verhaal vertelde Kars aan de minister. In tegenstelling tot twee 
andere hooggeplaatsen binnen de scheepvaart aan wie Kars zijn relaas 
25 jaar daarvoor had gedaan, geloofde Carlos Quiñones dit 
ongelooflijke verhaal – nergens anders ter wereld is zo’n getijde 
bekend – wel. “Hij was echt ontzet, want voor de scheepvaart had dit 
grote consequenties.” Nog tijdens zijn vakantie mocht  Kars aan de 
Hydrografische Dienst van de Marine zijn bevindingen vertellen. 
“Carlos zei nog: ‘Na 400 jaar is er wéér een Nederlander die iets heeft 
ontdekt in onze wateren.’ Ik vond dat wel prachtig.” 
De veiligheid van grote zeeschepen was in het geding, er zou snel 
wetenschappelijk onderzoek moeten volgen om de beweringen van 
Kars te kunnen staven. En toch, het heeft nog bijna acht jaar geduurd 
voordat de inwoner van Waspik inderdaad zijn gelijk haalde. “Tijdens 
die vergadering zag ik al dat sommige admiraals er helemaal niet blij 
mee waren dat er wéér een Nederlander eens even kwam vertellen wat 
er in hun wateren aan de hand was. Ja, ik kan me daar wel iets bij 
voorstellen.”  
Op 7 februari jongstleden kreeg Kars een mailtje uit Chili. Een heel 
spannend mailtje. Er waren niet twee, maar zelfs drie stromen ontdekt. 
Een bovenstroom, een aanzienlijk sterkere tussenstroom en een 



onderstroom. “Daar stond ik wel even van te kijken. Maar 
tegelijkertijd werd me ook duidelijk dat wat ik had geconstateerd ook 
klopte.” Binnenkort zal het vakblad Hydro International, uitgegeven 
in  177 landen, een wetenschappelijk artikel wijden aan deze 
zogenaamde Kars-stroom.  
Piet vindt het heel bijzonder. “Miljoenen jaren stroomt dat water van 
de oceanen in en uit de Straat van Magelhaen. Niemand heeft geweten 
hoe het in elkaar stak, ik heb het mogen ontdekken.” En stilletjes 
hoopt hij op iets meer dan een vermelding, eeuwig worden 
opgenomen in de annalen van de scheepvaart weegt uiteraard toch 
zwaarder. “Maar het allerbelangrijkste vind ik dat ik een bijdrage heb 
geleverd aan de veiligheid voor de scheepvaart.”  
 
“Miljoenen jaren stroomt dat water van de Pacific en de Atlantische 
Oceaan in en uit de Straat van Magelhaen. Niemand heeft geweten 
hoe stromingen in elkaar staken, ik heb het mogen ontdekken en zo 
een bijdrage geleverd aan de veiligheid van de scheepvaart”, zegt 
Piet Kars, oud-kapitein van het sleep- en bergingsbedrijf Smit. Foto: 
Freek Jansen 
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Reden voor Postuum eerherstel van kapitein Minkels  

Het drama van de Metula  

Raadsel na 33 jaar ontrafeld  

 
De twee Chileense loodsen kijken elkaar ongelovig aan als er een lichte trilling door de 325 
meter lange Metula gaat. De grootste supertanker ter wereld, eigendom van Shell, is vastgelopen 
op een ondiepte in de Straat van Magelhaen.  
210.000 ton laadvermogen ligt onwrikbaar op de keistenen bodem. Over een lengte van 140 
meter komt uit meerdere scheuren in het enkelwandige schip een stroom ruwe olie op gang.  
 We schrijven 9 augustus 1975, een ongeluksdag datum die kapitein F. Minkels tot aan zijn graf 
zou achtervolgen. Deze maand, 33 jaar later, zijn de raadsels rond de stranding officieel opgelost 
en dat zou een reden tot postuum eerherstel van de kapitein kunnen zijn.  
 
 door MARK VELDKAMP  
WASPIK, zaterdag  
Slechte weersomstandigheden rond Kaap de Goede Hoop noopt kapitein Minkels van de Metula 
loodsen aan boord te nemen voor de relatief beschutte maar gevaarlijke doordocht door de Straat 
van Magelhaen. De  mannen arriveren echter twaalf uur te laat in Patagonië omdat ze met een 
ander schip komen en willen daarom meteen vertrekken.  
 Kapitein Minkels protesteert. Het betekent dat het relatief smalle natuurlijke kanaal Primera 
Angostura nu in het donker genomen moet worden. Het is zijn eerste baan op een supertanker en 
ook de eerste maal dat hij door de Straat van Magelhaen moet. De loodsen zijn echter al dagen 
achtereen aan het werk en willen naar huis. Ze weigeren te luisteren.  
Als er vlak voor de ondiepte Banco Satélite 15 graden bakboord wordt gegeven reageert het 
schip niet. Een onbekende kracht speelt met de 18 meter diep liggende Metula, ofschoon het 
beschikt over twee turbinemotoren van 28.000 pk elk.  
 Het voorschip loopt aan stuurboordzijde op de rotsen. De motorruimte loopt vol water en alle 
electriciteit valt uit. Niet veel later wordt het kreupele schip door de vloedstroom zelfs 180 
graden omgezet zodat ook het achterschip vast raakt. 40.000 olie lekt weg en vormt een 700 
kilometer lang spoor, voor de flora en fauna een milieuramp van de eerste categorie. De 33 
koppige bemanning en twee meevarende echtgenotes worden door een Chileens landingsvaartuig 
van boord gehaald.  
 Het bergingsbedrijf Smit zet de Zwarte Zee (9.000 pk), Smit Salvor (6.000pk) en ingehuurde 
Japanse sleper North Sea (8.000 pk) in. Een ploeg van 30 bergers wordt ingevlogen. 50.000 ton 



olie werd overgepompt om het drijfvermogen te vergroten. Het schip is er slecht aan toe en de bergers 
vechten weken tegen de elementen in het meest desolate gebied van Zuid-Amerika.  
 Op 24 september, van twee uur voor hoog water tot een uur na hoog water, wordt geprobeerd het 
schip vlot te trekken. De drie slepers spannen de trossen als vioolsnaren. Het schip, dat door het 
overpompen van de olie maar liefst zes meter hoger ligt, geeft echter geeft geen krimp. De ervaren 
mannen begrijpen er niets van. Iedereen, behalve de wacht, zoekt gedesilusioneerd z’n kooi op.  
Dan gebeurt het onmogelijke. Om half drie ’s nachts, tweeënhalf uur na (!) hoog water, komt het 
schip plotseling uit zichzelf in beweging.  
Bergingsleider Hans Walenkamp, die later ook de Herald of Free Enterprise zou bergen, sprint naar 
het dek en kan zijn ogen niet geloven. Het schip komt zonder hulp los. Hier zijn onvoorstelbare 
krachten actief!  
De sleeptrossen worden onmiddellijk op spanning gebracht en langzaam drijft de Metula weg van de 
ondiepte.  
Het schip heeft voldoende drijfvermogen over en wordt uiteindelijk achterstevoren naar het Spaanse 
Santander gesleept waar het acht jaar na de tewaterlating roemloos onder de snijbranders eindigt. 
Voor de bergers is de klus geklaard, maar het raadsel blijft.  
Er volgt een groot onderzoek naar de oorzaak van de stranding. Maar de uitkomst levert geen directe 
oorzaak op. Kapitein Minkels blijft echter niet gevrijwaard van straf. Hij mag een week niet als 
gezagvoerder op de brug staan, bovendien krijgt hij een officiële berisping. In de ogen van 
buitenstaanders misschien geen zware straf, maar in scheepvaartkringen is hij nu gebrandmerkt.  
,,Hij kon er niets aan doen! Geen enkele kapitein had deze ramp kunnen voorkomen. Voor Minkels 
komt het helaas te laat, maar na 33 jaar is het geheim officieel ontraadseld!"  
 Oud sleepbootkapitein Piet Kars (65) uit Waspik ontving vrijdag 8 februari de officiële bief van de 
hydrografische dienst van de Chileense Marine waarin de veronderstelling van Kars, dat het schip uit 
koers is gebracht door een tot dan toe onbekende tweede zeestroming, wordt bevestigd. ,,Tijdens het 
passeren van de ondiepte stond er op negen meter diepte een bijna haakse stroming op de 
bakboordzijde van het schip. Die stroming duwde het zwaarbeladen en dus diepliggende schip uit 
koers. Inmiddels is zelfs een derde stroming op 25 meter diepte ontdekt!"  Er lopen geen twee maar 3 
stromen met verschillende sterktes over elkaar heen, dus nog erger als Kars in de eerste instantie 
dacht. 
Kars ontdekte de stroming, die in 1975 op geen enkele kaart voor kwam toen hij in de Primera 
Angostura twee booreilanden moest verplaatsen. ,,Ik lag aangemeerd aan één van de poten. Er stond 
een sterke stroom van de Atlantische Oceaan richting Banco Satélite, waar de Metula destijds was 
vastgelopen. Halverwege vloed zie ik tot mijn stomme verbazing op de markeringsstrepen op 
boorplatformpoot dat het water begon te dalen! Dat is onmogelijk en druist in tegen alle natuurregels. 
Bij eb gebeurde vervolgens hetzelfde; drie uur vóór laag water begon het water weer te stijgen!  
Kars kwam tot de conclusie dat de getijden van de Stille en Atlantische Oceanen tegengesteld en over 
elkaar heen lopen. Miljarden kubieke kilometers water die in verschillend ritme reageren op de 
maanstanden.  
 „In de Primera Angostura vindt de confrontatie plaats, hier schuift het kolkende water in 
verschillende lagen en snelheden tot op grote diepte over elkaar. Het levert een getijdeverschil van 
meer dan 18 meter op. Dat is ook de reden waarom de Metula los kwam zonder hulp van de 
sleepboten. Het water was gestegen, volledig in tegenspraak met de cijfers in de tabellen en de 
zijwaartse druk op de romp was verdwenen."  
Als Kars met zijn bevindingen bij de hydrografische dienst van de Chileense marine aanklopt wordt 
er geschokt gereageerd. ,,Na 400 jaar was het opnieuw een Nederlander die in dit ruige gebied een 
belangrijke ontdekking heeft gedaan. Daar waren ze wel even van onder de indruk.”  
 De onderzeese tegenstromen kunnen de navigatie van diepstekende schepen nog steeds ernstig 
beïnvloeden. Kars: „Daar varen is als Russisch roulette. De ramp met de Metula heeft kunnen 
plaatsvinden door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Een onbekende, extreem sterke 
tegenstroom in combinatie met een diepstekend schip, duisternis en boeien die door de sterke 
stroming vaak los slaan en daardoor volledig onbetrouwbaar zijn lagen aan de basis van de stranding. 
Kapitein Minkels had geen schijn van kans!"  

Piet Kars  
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Hallo Mark. 

Ik wil een paar correcties voorstellen, het artikel is heel erg goed, maar de Metula is in de vorige 
uitgave van jullie al aangeduid dat het raadsel opgelost was. 

Het hoofd thema is dat mijn ontdekking nu dus bevestigd is door de Chileense Marine, daar gaat het 
om. 

Dan moeten we met de Posthume rehabilitatie heel voorzichtig zijn, dat we de Raad van Scheepvaart 
niet tegen de schenen schoppen. Wij kunnen de Kapitein Minkels niet rehabiliteren, dat moet de Raad 
van Scheepvaart weer terug draaien, daar moet dus de zoon van Minkels achteraan gaan, wat hij ook 
van plan is. 

De loodsen werden overgezet van een boot die van de Pacific kwam en daar moest Minkels 12 uren 
op wachten. 

De stromen ontmoeten elkaar niet daar , maar ergens in de Straat beginnen ze al over elkaar te lopen, 
heb ik de Chileense marine ook al aangegeven vroeger. 

Voor de rest is het heel goed geschreven, compliment!!!! 

Nu mijn vraag, wanneer denk je het te publiceren en zou je 5 exemplaren voor mij kunnen versieren? 

Ik koop zelf ook wel een heel stel exemplaren en er wordt van alle kanten al uitgekeken naar de 
publicatie. 

Vervolgens  ben ik bezig met de ex chef van de Ned. Hydrografische Dienst,die berekening intregeert 
mij, en hij kan mij van dienst zijn, hij is tenslotte Hydrografish man en tevens hoofd redacteur van het 
Internationale blad Hydro NInternational. 

Hieronder de inhoud van zijne-mail van gisteren. 

Geef even antwoord, 

Groeten Piet Kars 

  

Geachte heer Kars, 
  
Enige tijd geleden heeft de computerwinkel mijn vaste schijf overschreven met gevolg dat ik en alle e-mail 
correspondentie en alle adressen kwijt ben. Daarom dubbel blij dat u mij een mailtje stuurt: ik heb het adres 
weer. 
  
Gefeliciteerd dat u eindelijk resultaten hebt. De stroom snelheden zijn inderdaad ongelooflijk: mijn reactie is 
hier kan niet worden gevaren want je wordt alle kanten opgeblazen. Prima lokatie om watertrubines neer te 
zetten: gratis energie. 
  
Ik begrijp dat de Chileense Hydrografische Dienst nu eindelijk de resultaten van de metingen heeft. 
Vindt u het goed als ik met verwijzing naar u de Chileens Chef der Hydrografie (Capt Jorge Ibarra) vraag of hij 
zijn Dienst er een artikel voor het blad Hydro International voor wil laten schrijven? 
  
Als u mij uw postadres geeft zal ik uw een nummer van dit blad van enige maanden geleden sturen waarin een 
opname van sterke stroom in Australie werd beschreven. 
  
Vriendelijke Groeten, 
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Beste heer Kars,  
 
Uw aanpassingen en opmerkingen  heb ik   ingevoegd. Betreffende  het eerherstel is het  inderdaad beter 
zo.  
Nu ben ik nog op zoek naar een foto van kapitein Minkels en  een foto van de Metula, het liefst  waarop 
hij   is vastgelopen.  
De heer Dykstra van Cnooks  verwees me  voor de Metula naar Kees Helder van Helder Line, maar ik     
heb alleen een  mailadres van hem. Dat  kan dus erg lang gaan duren.  
Wat betreft  een foto van de heer Minkels  denk ik dat ik bij zijn zoon moet zijn.  Kunt u me  hiermee 
verder helpen?    
 
Gr. Mark  
 
Zaak 020-5852748  
Mob. 06-53547773  
 
 
____________ 
 
De informatie in dit e-mailbericht en eventuele bijlagen is vertrouwelijk en is alleen bestemd voor de 
beoogde ontvanger(s).  
Indien u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, wordt u verzocht de verzender daarvan in kennis te 
stellen en het bericht te vernietigen.  
Het is niet toegestaan de hierin opgenomen informatie op welke wijze dan ook te gebruiken of openbaar 
te maken. 
 
The information contained in this e-mail, including possible attachments, is confidential and is solely for 
the use of the intended recipient(s).  
Should you have received this e-mail unintentionally you are then requested to inform the sender and to 
destroy the message.  
It is prohibited to use or disclose the information this message contains in whatsoever way. 
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Beste heer Kars, 

Bij deze  de tekst ter info en evt.  aanpassing.  

Met vr. gr.  

Mark Veldkamp  

Mob. 06-53547773  

Postuum eerherstel kapitein Minkels  

Het drama van de Metula  

Raadsel na 33 jaar ontrafeld  

Chili bevestigt  
officieel door  

Piet Kars  

ontdekte  
onderzeese  

stromingen  
 
De twee Chileense loodsen kijken elkaar ongelovig aan als er een lichte trilling door de 325 
meter lange Metula gaat. De grootste supertanker ter wereld, eigendom van Shell, is vastgelopen 
op een ondiepte in de Straat van Magelhaen.  
210.000 ton laadvermogen ligt onwrikbaar op de keistenen bodem. Over een lengte van 140 
meter komt uit meerdere scheuren in het enkelwandige schip een stroom ruwe olie op gang.  
 We schrijven 9 augustus 1975, een ongeluksdag datum die kapitein F. Minkels tot aan zijn graf 
zou achtervolgen. Deze maand, 33 jaar later, zijn de raadsels rond de stranding officieel opgelost 
en krijgt de kapitein postuum eerherstel.  
 
 door MARK VELDKAMP  
WASPIK, zaterdag  
Slechte weersomstandigheden rond Kaap de Goede Hoop noopt kapitein Minkels van de Metula 
loodsen aan boord te nemen voor de relatief beschutte maar gevaarlijke doordocht door de Straat 
van Magelhaen. De uit Valparaiso ingevlogen mannen arriveren echter twaalf uur te laat in 
Patagonië en willen daarom meteen vertrekken.  
 Kapitein Minkels protesteert. Het betekent dat het relatief smalle natuurlijke kanaal Primera 



Angostura nu in het donker genomen moet worden. Het is zijn eerste baan op een supertanker en ook 
de eerste maal dat hij door de Straat van Magelhaen moet. De loodsen zijn echter al dagen achtereen 
aan het werk en willen naar huis. Ze weigeren te luisteren.  
Als er vlak voor de ondiepte Banco Satélite 15 graden bakboord wordt gegeven reageert het schip 
niet. Een onbekende kracht speelt met de 18 meter diep liggende Metula, ofschoon het beschikt over 
twee turbinemotoren van 28.000 pk elk.  
 Het voorschip loopt aan stuurboordzijde op de rotsen. De motorruimte loopt vol water en alle 
electriciteit valt uit. Niet veel later wordt het kreupele schip door de vloedstroom zelfs 180 graden 
omgezet zodat ook het achterschip vast raakt. 40.000 olie lekt weg en vormt een 700 kilometer lang 
spoor, voor de flora en fauna een milieuramp van de eerste categorie. De 33 koppige bemanning en 
twee meevarende echtgenotes worden door een Chileens landingsvaartuig van boord gehaald.  
 Het bergingsbedrijf Smit zet de Zwarte Zee (9.000 pk), Smit Salvor (6.000pk) en ingehuurde 
Japanse sleper North Sea (8.000 pk) in. Een ploeg van 30 bergers wordt ingevlogen. 50.000 ton olie 
werd overgepompt om het drijfvermogen te vergroten. Het schip is er slecht aan toe en de bergers 
vechten weken tegen de elementen in het meest desolate gebied van Zuid-Amerika.  
 Op 24 september, van twee uur voor hoog water tot een uur na hoog water, wordt geprobeerd het 
schip vlot te trekken. De drie slepers spannen de trossen als vioolsnaren. Het schip, dat door het 
overpompen van de olie maar liefst zes meter hoger ligt, geeft echter geeft geen krimp. De ervaren 
mannen begrijpen er niets van. Iedereen, behalve de wacht, zoekt gedesilusioneerd z’n kooi op.  
Dan gebeurt het onmogelijke. Om half drie ’s nachts, tweeënhalf uur na (!) hoog water, komt het 
schip plotseling uit zichzelf in beweging.  
Bergingsleider Hans Walenkamp, die later ook de Herald of Free Enterprise zou bergen, sprint naar 
het dek en kan zijn ogen niet geloven. Het schip komt zonder hulp los. Hier zijn onvoorstelbare 
krachten actief!  
De sleeptrossen worden onmiddellijk op spanning gebracht en langzaam drijft de Metula weg van de 
ondiepte.  
Het schip heeft voldoende drijfvermogen over en wordt uiteindelijk achterstevoren naar het Spaanse 
Santander gesleept waar het acht jaar na de tewaterlating roemloos onder de snijbranders eindigt. 
Voor de bergers is de klus geklaard, maar het raadsel blijft.  
Er volgt een groot onderzoek naar de oorzaak van de stranding. Maar de uitkomst levert geen directe 
oorzaak op. Kapitein Minkels blijft echter niet gevrijwaard van straf. Hij mag een week niet als 
gezagvoerder op de brug staan, bovendien krijgt hij een officiële berisping. In de ogen van 
buitenstaanders misschien geen zware straf, maar in scheepvaartkringen is hij nu gebrandmerkt.  
,,Hij kon er niets aan doen! Geen enkele kapitein had deze ramp kunnen voorkomen. Voor Minkels 
komt het helaas te laat, maar na 33 jaar is het geheim officieel ontraadseld!"  
 Oud sleepbootkapitein Piet Kars (65) uit Waspik ontving vrijdag 8 februari de officiële bief van de 
hydrografische dienst van de Chileense Marine waarin de veronderstelling van Kars, dat het schip uit 
koers is gebracht door een tot dan toe onbekende tweede zeestroming, wordt bevestigd. ,,Tijdens het 
passeren van de ondiepte stond er op negen meter diepte een bijna haakse stroming op de 
bakboordzijde van het schip. Die stroming duwde het zwaarbeladen en dus diepliggende schip uit 
koers. Inmiddels is zelfs een derde stroming op 25 meter diepte ontdekt!"  
Kars ontdekte de stroming, die in 1975 op geen enkele kaart voor kwam toen hij in de Primera 
Angostura twee booreilanden moest verplaatsen. ,,Ik lag aangemeerd aan één van de poten. Er stond 
een sterke stroom van de Atlantische Oceaan richting Banco Satélite, waar de Metula destijds was 
vastgelopen. Halverwege vloed zie ik tot mijn stomme verbazing op de markeringsstrepen op 
boorplatformpoot dat het water begon te dalen! Dat is onmogelijk en druist in tegen alle 
natuurregels. Bij eb gebeurde vervolgens hetzelfde; drie uur vóór laag water begon het water weer te 
stijgen!  
Kars kwam tot de conclusie dat de getijden van de Stille en Atlantische Oceanen op exact deze plek 
bij elkaar komen. Miljarden kubieke kilometers water die in verschillend ritme reageren op de 
maanstanden.  
 „In de Primera Angostura vindt de confrontatie plaats, hier schuift het kolkende water in 
verschillende lagen en snelheden tot op grote diepte over elkaar. Het levert een getijdeverschil van 
meer dan 18 meter op. Dat is ook de reden waarom de Metula los kwam zonder hulp van de 
sleepboten. Het water was gestegen, volledig in tegenspraak met de cijfers in de tabellen en de 
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zijwaartse druk op de romp was verdwenen." 
Als Kars met zijn bevindingen bij de hydrografische dienst van de Chileense marine aanklopt wordt 
er geschokt gereageerd. ,,Na 400 jaar was het opnieuw een Nederlander die in dit ruige gebied een 
belangrijke ontdekking heeft gedaan. Daar waren ze wel even van onder de indruk.”  
 De onderzeese tegenstromen kunnen de navigatie van diepstekende schepen nog steeds ernstig 
beïnvloeden. Kars: „Daar varen is als Russisch roulette. De ramp met de Metula heeft kunnen 
plaatsvinden door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Een onbekende, extreem sterke 
tegenstroom in combinatie met een diepstekend schip, duisternis en boeien die door de sterke 
stroming vaak los slaan en daardoor volledig onbetrouwbaar zijn lagen aan de basis van de stranding. 
Kapitein Minkels had geen schijn van kans!"  

Piet Kars  
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G.C.H Dijkstra 

Van: Mark Veldkamp [veldkamp@telegraaf.nl]
Verzonden: donderdag 28 februari 2008 17:21
Aan: phkars@home.nl
Onderwerp: Tekst Metula De Telegraaf
Bijlagen: _AVG certification_.txt
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Beste heer Kars, 

Bij deze  de tekst ter info en evt.  aanpassing.  

Met vr. gr.  

Mark Veldkamp  

Mob. 06-53547773  

Postuum eerherstel kapitein Minkels  

Het drama van de Metula  

Raadsel na 33 jaar ontrafeld  

Chili bevestigt  
officieel door  

Piet Kars  

ontdekte  
onderzeese  

stromingen  
 
De twee Chileense loodsen kijken elkaar ongelovig aan als er een lichte trilling door de 325 
meter lange Metula gaat. De grootste supertanker ter wereld, eigendom van Shell, is vastgelopen 
op een ondiepte in de Straat van Magelhaen.  
210.000 ton laadvermogen ligt onwrikbaar op de keistenen bodem. Over een lengte van 140 
meter komt uit meerdere scheuren in het enkelwandige schip een stroom ruwe olie op gang.  
 We schrijven 9 augustus 1975, een ongeluksdag datum die kapitein F. Minkels tot aan zijn graf 
zou achtervolgen. Deze maand, 33 jaar later, zijn de raadsels rond de stranding officieel opgelost 
en krijgt de kapitein postuum eerherstel.  
 
 door MARK VELDKAMP  
WASPIK, zaterdag  
Slechte weersomstandigheden rond Kaap de Goede Hoop noopt kapitein Minkels van de Metula 
loodsen aan boord te nemen voor de relatief beschutte maar gevaarlijke doordocht door de Straat 
van Magelhaen. De uit Valparaiso ingevlogen mannen arriveren echter twaalf uur te laat in 
Patagonië en willen daarom meteen vertrekken.  
 Kapitein Minkels protesteert. Het betekent dat het relatief smalle natuurlijke kanaal Primera 



Angostura nu in het donker genomen moet worden. Het is zijn eerste baan op een supertanker en ook 
de eerste maal dat hij door de Straat van Magelhaen moet. De loodsen zijn echter al dagen achtereen 
aan het werk en willen naar huis. Ze weigeren te luisteren.  
Als er vlak voor de ondiepte Banco Satélite 15 graden bakboord wordt gegeven reageert het schip 
niet. Een onbekende kracht speelt met de 18 meter diep liggende Metula, ofschoon het beschikt over 
twee turbinemotoren van 28.000 pk elk.  
 Het voorschip loopt aan stuurboordzijde op de rotsen. De motorruimte loopt vol water en alle 
electriciteit valt uit. Niet veel later wordt het kreupele schip door de vloedstroom zelfs 180 graden 
omgezet zodat ook het achterschip vast raakt. 40.000 olie lekt weg en vormt een 700 kilometer lang 
spoor, voor de flora en fauna een milieuramp van de eerste categorie. De 33 koppige bemanning en 
twee meevarende echtgenotes worden door een Chileens landingsvaartuig van boord gehaald.  
 Het bergingsbedrijf Smit zet de Zwarte Zee (9.000 pk), Smit Salvor (6.000pk) en ingehuurde 
Japanse sleper North Sea (8.000 pk) in. Een ploeg van 30 bergers wordt ingevlogen. 50.000 ton olie 
werd overgepompt om het drijfvermogen te vergroten. Het schip is er slecht aan toe en de bergers 
vechten weken tegen de elementen in het meest desolate gebied van Zuid-Amerika.  
 Op 24 september, van twee uur voor hoog water tot een uur na hoog water, wordt geprobeerd het 
schip vlot te trekken. De drie slepers spannen de trossen als vioolsnaren. Het schip, dat door het 
overpompen van de olie maar liefst zes meter hoger ligt, geeft echter geeft geen krimp. De ervaren 
mannen begrijpen er niets van. Iedereen, behalve de wacht, zoekt gedesilusioneerd z’n kooi op.  
Dan gebeurt het onmogelijke. Om half drie ’s nachts, tweeënhalf uur na (!) hoog water, komt het 
schip plotseling uit zichzelf in beweging.  
Bergingsleider Hans Walenkamp, die later ook de Herald of Free Enterprise zou bergen, sprint naar 
het dek en kan zijn ogen niet geloven. Het schip komt zonder hulp los. Hier zijn onvoorstelbare 
krachten actief!  
De sleeptrossen worden onmiddellijk op spanning gebracht en langzaam drijft de Metula weg van de 
ondiepte.  
Het schip heeft voldoende drijfvermogen over en wordt uiteindelijk achterstevoren naar het Spaanse 
Santander gesleept waar het acht jaar na de tewaterlating roemloos onder de snijbranders eindigt. 
Voor de bergers is de klus geklaard, maar het raadsel blijft.  
Er volgt een groot onderzoek naar de oorzaak van de stranding. Maar de uitkomst levert geen directe 
oorzaak op. Kapitein Minkels blijft echter niet gevrijwaard van straf. Hij mag een week niet als 
gezagvoerder op de brug staan, bovendien krijgt hij een officiële berisping. In de ogen van 
buitenstaanders misschien geen zware straf, maar in scheepvaartkringen is hij nu gebrandmerkt.  
,,Hij kon er niets aan doen! Geen enkele kapitein had deze ramp kunnen voorkomen. Voor Minkels 
komt het helaas te laat, maar na 33 jaar is het geheim officieel ontraadseld!"  
 Oud sleepbootkapitein Piet Kars (65) uit Waspik ontving vrijdag 8 februari de officiële bief van de 
hydrografische dienst van de Chileense Marine waarin de veronderstelling van Kars, dat het schip uit 
koers is gebracht door een tot dan toe onbekende tweede zeestroming, wordt bevestigd. ,,Tijdens het 
passeren van de ondiepte stond er op negen meter diepte een bijna haakse stroming op de 
bakboordzijde van het schip. Die stroming duwde het zwaarbeladen en dus diepliggende schip uit 
koers. Inmiddels is zelfs een derde stroming op 25 meter diepte ontdekt!"  
Kars ontdekte de stroming, die in 1975 op geen enkele kaart voor kwam toen hij in de Primera 
Angostura twee booreilanden moest verplaatsen. ,,Ik lag aangemeerd aan één van de poten. Er stond 
een sterke stroom van de Atlantische Oceaan richting Banco Satélite, waar de Metula destijds was 
vastgelopen. Halverwege vloed zie ik tot mijn stomme verbazing op de markeringsstrepen op 
boorplatformpoot dat het water begon te dalen! Dat is onmogelijk en druist in tegen alle 
natuurregels. Bij eb gebeurde vervolgens hetzelfde; drie uur vóór laag water begon het water weer te 
stijgen!  
Kars kwam tot de conclusie dat de getijden van de Stille en Atlantische Oceanen op exact deze plek 
bij elkaar komen. Miljarden kubieke kilometers water die in verschillend ritme reageren op de 
maanstanden.  
 „In de Primera Angostura vindt de confrontatie plaats, hier schuift het kolkende water in 
verschillende lagen en snelheden tot op grote diepte over elkaar. Het levert een getijdeverschil van 
meer dan 18 meter op. Dat is ook de reden waarom de Metula los kwam zonder hulp van de 
sleepboten. Het water was gestegen, volledig in tegenspraak met de cijfers in de tabellen en de 
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zijwaartse druk op de romp was verdwenen." 
Als Kars met zijn bevindingen bij de hydrografische dienst van de Chileense marine aanklopt wordt 
er geschokt gereageerd. ,,Na 400 jaar was het opnieuw een Nederlander die in dit ruige gebied een 
belangrijke ontdekking heeft gedaan. Daar waren ze wel even van onder de indruk.”  
 De onderzeese tegenstromen kunnen de navigatie van diepstekende schepen nog steeds ernstig 
beïnvloeden. Kars: „Daar varen is als Russisch roulette. De ramp met de Metula heeft kunnen 
plaatsvinden door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Een onbekende, extreem sterke 
tegenstroom in combinatie met een diepstekend schip, duisternis en boeien die door de sterke 
stroming vaak los slaan en daardoor volledig onbetrouwbaar zijn lagen aan de basis van de stranding. 
Kapitein Minkels had geen schijn van kans!"  

Piet Kars  
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De informatie in dit e-mailbericht en eventuele bijlagen is vertrouwelijk en is alleen bestemd voor de beoogde 
ontvanger(s).  
Indien u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, wordt u verzocht de verzender daarvan in kennis te stellen 
en het bericht te vernietigen.  
Het is niet toegestaan de hierin opgenomen informatie op welke wijze dan ook te gebruiken of openbaar te 
maken. 
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G.C.H Dijkstra 

Van: Hans en Elly Koeman [koeman42@zonnet.nl]
Verzonden: donderdag 27 maart 2008 12:23
Aan: Gerrit Dijkstra
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----- Original Message ----- 
From: Piet Kars  
To: koeman42@zonnet.nl  
Sent: Tuesday, March 25, 2008 8:34 PM 
 
Geachte Heren. 
Ongetwijfeld zullen enigen van u de Telegraaf van Zaterdag j.l. wel gelezen hebben. Voor  het 
gepubliceerd zou worden heb ik een e-mail correspondentie met dhr. Veldkamp gehad. Hij heeft 
mij toen het concept gestuurd en dat heb ik gecorrigeerd( zie rode letters en zinnen). Vervolgens 
kreeg ik te horen dat hij het aangepast had. Hij vond ook dat hij niet kon schrijven "Rehabilitatie 
Kapitein Minkels". Ik heb gevraagd en aangegeven daar  "Reden tot rehabilitatie Kapitein 
Minkels" an te maken. 
Vervolgens hen ik alleen nog gehoord dat hij op de zoon van Minkels zat te wachten en op 
Helder Lines. 
Ik heb hem nog gevraagd niet teveel over de Metula uit te wijden, maar het kort te houden. 
Vervolgens bij publicatie zie ik tot mijn ongenoegen het volgende kopstuk : 
"RAMPKAPITEIN ONSCHULDIG". 
Ik wil daarvoor mijn onschuld aangeven, ik zou het niet in mijn hoofd halen iemand 
RAMPKAPITEIN te noemen. 
Nu ik door mijn ontdekking kan aantonen, dat welke kapitein op de brug had gestaan, niemand 
dit hat kunnen voorkomen, hoeveel ervaring ook. 
Ik kan aantonen door mijn ontdekking, dat de loodsen een grote fout hebben gemaakt door met 
ebtij de Primera Angostura in te gaan. 
Zij liepen tegen de eb 6 mijl. U weet allemaal de snelheid van de Metula. Wie gaat er 
tegenstroom met zo'n diepstekend schip de Primera Angostura in. 
Daardoor kwamen zij(wat ik al jaren weet, maar wat de Hydrogr. Dienst nu bevestigd heeft) 
precies met laagwater voor Banco Satelite aan, maar wat niemand toen wist ook met de sterkste 
onderstroom.  
In dit geval de erg sterke TUSSENSTROOM. 
Ik heb gerekend met twee stromen tegen elkaar in(gedeeltelijk). De expertsvan de Hydrogr. 
Dienst hebben 3 stromen ontdekt, die tegen elkaar in lopen.(na 4 jaren onderzoek, metingen en 
daarna 2 jaren bekijken door de experts). Dus we praten nu over de OPPERVLAKTE STROOM, 
de TUSSENSTROOM en de BENEDEN STROOM. 
De Tussenstroom is bijna dubbel zo sterk als oppervlakte en benedenstroom samen. 
De experts van de Chileense Marine hebben speciale grafieken en animaties gemaakt om mijn 
ontdekking beter  te bekijken. 
Verder schrijft dhr. Veldman over een dwarsstroom, leuk voor leken, maar het was gewoon de 
koers die de Metula voorlag , die bepaalde dat de Tussenstroom 20 of 25 graden op zijn B.B zij 
stond. 
Ik kan u nog veel meer vertellen, dat gaat mij in deze tever. Ik wil nog vermelden, dat alle 
observaties gedaan zijn op de plaats waar Kapt. Minkels de loodsen overnam van een uitgaand 
schip.Dus niet in de Primera Angostura of Punta Arenas zoals een paar dwazen nu al beweren. 
De plaats is Bahia Posesion 
Wilt u de inhoud van deze e-mail aan uw medeleden bekend maken, zodat ze weten, dat 
RAMPKAPITEIN niet uit mijn straatje komt. 
Gerrit Dijkstra heeft mij nog een poos bij Smit gekend en kan u vertellen dat het niet mijn 
gewoonte is onzin uit te kramen. 
  
met vriendelijke groet, 
  
P.H.Kars 
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