Zierikzeesche Nieuwsbode, 4 januari 1894.
Het vermoeden, dat een onzer mosselvaartuigen een ongeluk zou zijn overkomen, heeft zich helaas bevestigd. Bij het
onderzoek naar de vermiste boot, ontmoette men reeds spoedig het verloren vaartuig, dat door de
Bergingsmaatschappij gevonden en naar de haven alhier gebracht werd. Het schip bleek omgeslagen te zijn, de
oorzaak is onbekend. Vermoedelijk is het eerst gezonken, daar met de heldere Kerstdagen niets van het vaartuig
bemerkt is, en daarna weder bovengekomen. Het was geladen met 80 zakken mosselen en bestemd voor Rotterdam.
Van de opvarenden is nog niets naders vernomen, zodat zij vermoedelijk bij het ongeval het leven hebben verloren.
Reeds kort nadat het vaartuig onze haven verlaten had, moet het ongeluk gebeurd zijn, daar de scheepsklok op 20
minuten over twee is blijven staan en men ongeveer 1 uur was vertrokken. De ramp zal bij het invaren van het
Noordergat ( bij de Noordplaat) hebben plaats gehad.
De schipper C. Verspoor, oud 22 jaar, was gekleed in gewone schippersdracht, rok, Engelschen broeken blauwe
laarzenkousen, terwijl de knecht Andries Lock, 19 jaar, gekleed was in oliejas en schipperslaarzen. Behalve dat de
lading verloren is, is ook een groot deel der losse goederen, als: riemen, planken, watervat, enz. alles opgemerkt,
verloren gegaan.
’t Is te begrijpen, dat deze ramp in onze gemeente een grooten indruk maakt. De deelneming met de ouders en verdere
familie der vermoedelijk omgekomenen is dan ook algemeen.

Zierikzeesche Nieuwsbode,18 januari 1894.
Vanwege de Visscherij Vereeniging zal in de deze gemeente een collecte gehouden worden ten behoeve van der
nagelaten betrekkingen van C. Verspoor en A. Lock, die onlangs door het verongelukken der mosselboot Bru.84 het
leven verloren.
Waar men zo dikwijls toont voor ingezetenen uit andere plaatsen gereed te staan, als er geldelijke hulp geboden moest
worden, is het zeker te verwachten, dat, nu het menschen uit onze eigen gemeente geldt, er zeer mildelijk gegeven
zal worden. Bovendien bestaat het plan om, zoo er een aanzienlijke som ingezameld mocht worden, daaruit een fonds
te vormen, ten einde, indien onverhoopt de gemeente weder een dergelijk ongeluk treffen moogt, onmiddellijk gereed
te kunnen zijn om te helpen waar dit nodig is.

Zierikzeesche Nieuwsbode, 10 februari 1894.
In de week gehouden vergadering der Visscherij Vereeniging werd opgave gedaan van de opbrengst der collecte voor
de nagelaten betrekkingen van A. Lock en C. Verspoor. Zoals reeds gemeld werd, bedroeg deze ƒ 364,70. Besloten
werd een commissie te benoemen tot het beheren en uitdelen dier gelden. Gekozen werd daarvoor de heren W.
Jumelet Mz., G. de Waal en J. van Vessem. De gelden zullen belegd en wekelijks uitgegeven worden. Daar men niet
alleen de thans getroffenen wenst te helpen, maar zo onverhoopt zich weder een ongeval mocht voordoen, ook dan
gaarne ondersteuning zou willen geven, zal de commissie met vreugde iedere gave ontvangen, die men nog voor dit
doel mocht willen afstaan.

Zierikzeesche Nieuwsbode, 12 april 1894.
Te Bruinisse is het lijk aangebracht van schipper C. Verspoor, een der op 25 december jl. van daar verongelukten op
reis met een lading mosselen naar Rotterdam.

Zierikzeesche Nieuwsbode, 26 mei 1894.
Naar de kleding te oordelen moet donderdag te St. Philipsland gevonden zijn het, overigens onkenbare, lijk van A. Lock
in leven schippersknecht bij C. Verspoor te Bruinisse, die beiden den 25 december jl. verdronken, op reis met een
lading mosselen naar Rotterdam. Het lijk van de schipper Verspoor is, zo als indertijd gemeld werd, den 9 april jl. reeds
te Bruinisse aangebracht.

Maas- en Scheldebode, 15 juni 1894.
Ooltgensplaat: jl. vrijdag werd onder deze gemeente in het vaarwater ‘de Krammer’ door D.F. en L.B. een lijk gevonden
en op het droge gebracht. Onmiddellijk werd hier aangifte van gedaan, door Dr. J.A. Hers een lijkschouwing gehouden
en het lijk in het baarhuis gebracht. Na telegrafisch onderzoek werd het lijk door moeder en broeder herkend te zijn
A. Lock ruim 20 jaar die op 25 Dec. met zijn schipper C. Verspoor beide te Bruinisse met hun vaartuig omsloegen en
jammerlijk verdronken. Zaterdag jl. werd het lijk in tegenwoordigheid der diep bedroefde familie op plechtige wijze
op de algemene begraafplaats ter aarde besteld. Naar men verneemt is door den secretaris der gemeente een kort en
indrukwekkende toespraak gehouden. De dankbaarheid der familie voor de liefderijke verzorging en hulp laat zich
begrijpen.
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