
De ondergang van de Jonkheer meester van de Wall van Puttershoek  
 

  
 

Op 24 november 1866 vertrekt kapitein Lammerts 

met de bark Jonkheer met vracht voor de N.H.M. 

en zes passagiers uit de haven van Batavia. 

 

Het is 19 januari 1867 als de bark St. Helena 

aandoet om daar de zieke derde stuurman Pieter 

van Hemert uit Dordrecht af te zetten. 

 

  
 

De reis verloopt voorspoedig. Op zaterdag 23 

maart zien de opvarenden het eerste stukje van 

Europa: Lizard Point, Cornwall. 

 

De twee vuurtorens op het klif staan bekend om 

het uitstekende licht dat zij verspreiden.  

De Jonkheer vaart verder Het Kanaal in. 

 

  
 

Met Falmouth in zicht verslechtert het weer en op 

maandagmorgen 6 uur heeft de oostenwind de bark 

weer naar Lizard Point teruggedreven. 

 

Dit gebied staat bekend om zijn snel draaiende 

wind en voordat kapitein Lammerts iets kan 

doen, zijn ze in Mountsbay verzeild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Het is al maanden slecht weer geweest en ook nu 

wakkert de zuidwester tot stormkracht aan en doet 

de golven opstuiven tegen de kliffen. 

 

Maandagmiddag rond 4 uur probeert de kapitein 

bij Mullion Island, vlak voor Mullion Cove, weg 

te komen van lager wal. 

 

  
 

Een loodsboot uit Mousehole ziet een schip bij 

Mullion Island verschillende keren tevergeefs 

proberen overstag te gaan. 

 

Hoewel de uitgeputte bemanning doet wat ze 

kan, drijft de bark langzaam maar onverbiddelijk 

naar de rotsen voor de kliffen. 

 

  
 

Rond 11 uur ’s avonds meent de predikant van 

Mullion schreeuwende stemmen te horen toen hij in 

zijn pastorie in de eetkamer zat te lezen. 

 

Om 3 uur in de ochtend van 26 maart komt een 

kustwachter het dorp binnengesneld met de 

mededeling dat er een schip dreigt te stranden. 

 



 

  
 

Georgio Buffani blijkt de enige overlevende. De 

lijken die her en der op het strand liggen, worden 

opgebaard in de toren van de kerk van Mullion. 

 

Woensdag leidt de ‘coroner’ in de Old Inn het 

verhoor van Buffani en de jury besluit dat de 

opvarenden zijn ‘drowned by accident’. 

 

 
 

  
 

Het nieuws komt overal ter wereld in de krant. De 

matroos kent echter de naam van zijn schip niet en 

zo komt abusievelijk de naam van de Kosmopoliet 

I in de gerechtelijke boeken terecht. 

 

‘In memory of the 24 victims of the sinking of 

the Jonkheer in the night of 25 March 1867 who 

saw their journey prematurely end here on the 

rocks of Men-y-Grib. Karin & Jean 26-03-2016’ 

  
 

Met een werplijn om de schepelingen van boord te 

halen, gaan de dorpelingen op weg. Helaas, de 

Jonkheer ligt al op de klippen van Men-y-Grib 

. 

 

Na 20 minuten is er slechts wrakhout over.  

Tot ieders verrassing ziet men, naar later blijkt, 

een Griekse matroos het klif omhoog klimmen. 



 
 

Op 10 maart 2016 werd in een paginagroot artikel in de West Briton, het dagblad voor Cornwall, de 

ramp met de Dordtse bark Jonkheer meester van de Wall van Puttershoek voor het voetlicht gebracht. 

De Engelse historicus Robert Felce, die zich speciaal verdiept in de geschiedenis van het schiereiland 

The Lizard, had een boek gepubliceerd over deze schipbreuk die zich 149 jaar geleden afspeelde voor 

de kust van het dorp Mullion. Bij mijn onderzoek naar deze ramp kreeg ik via internet contact met Felce. 

Zijn boek was toen nog niet gepubliceerd en zo kon ik hem voorzien van informatie uit Dordtse bronnen. 

Een en ander leidde tot een bezoek aan Mullion en de kust waar de tragedie zich afspeelde. Na een week 

met overvloedige zonneschijn plaatsten we op 25 maart een herdenkingsbord op het klif, terwijl de wind 

onze haren rechtop deed staan en het schuim rond de klippen spatte. 

Op 14 april deed de West Briton verslag van deze gebeurtenis. 

 

Sinds kort hoeft u niet meer naar Cornwall af 

te reizen om de plek van de ramp met eigen 

ogen te aanschouwen. De techniek heeft daar 

iets op gevonden: een webcam. De webcam 

van het Mullion Cove Hotel bestrijkt de cove 

(baai), laat Mullion eiland zien, zwaait verder 

over de halve cirkel van Mountsbay van Lands 

End tot de rampplek om daar even in te 

zoomen op de klippen van Men-y-Grib die de 

Jonkheer fataal werden. 
www.mullion-cove.co.uk/mobile/webcam.php of 

Google: Mullion Cove Hotel. 
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