
26 juni 1855
Verder heeft de Raad overwogen het aanbesteden van de haven-vuren.

Hierover gedelibereerd zijnde heeft Besloten
dat de Veldwachter Hendrik Smit /welk thans de post als vuuropsteker 
provisioneel waarneemt:/ een Request zal indienen aan den Raad om daaruit
hun goedgunstig uitslag te vernemen.
Gedaan in de Vergadering van den Raad den 26 Junij 1855. 
Burgemeester en Wethouders van Urk

13 de september 1855 – Aan Pieter Goijer, vischer te Volendam 
In voldoening aan uwe lettere van den 9de September jl is deze dienende dat 
gij Zoo spoedig mogelijk te Urk komt om met de Veldwachter te gaan 
onderzoeken wie een botwand heeft doordien hier verscheidene vissers zijn 
die ook zulk vistuig bezitten, Zoo is mij onmogelijk daar naar te onderzoeken.
Maar aangenaam zoude het mij zijn indien gij mij de man konden aantonen 
die doordien ik dan daarin volgens mijn ambt ten strengsten zal handelen
De burgemeester van Urk, po K. Kramer – P. Bosch 

13 september 1855
aan den heer Kantonrechter te Enkhuizen.
(…) heb ik de eer aan te bieden

1. De naam van deze onze veldwachter Hendrik Smit
2. De ouderdom zijnde twee endertig jaren
3. Zijne vroegere betrekking als Landschwerker te Leeuwarden op 's Rijks

Staatswegen en voordien tijd was hij gepasporteerd Korporaal bij de 
8ste regiment, 1 bataillon, 3de Compagnie Infanteries alwaar hij voor 
zijne 12 jarige trouwe dienst een bronsche medaille ontvangen heeft.

4. Wat de vervulling van Zijn pligt betreft, daat valt niets op aan te merken 
uithoofde hij pas den 1e junij 1855 in zijne betrekking als Veldwachter 
gekomen is. Zo kan ik u niet veel vna zijne bekwaamheden 
mededeelen doch in zoverre hij zich kenbaar heeft gemaakt van deze 
bovengenoemde betrekking is hij daar alleszins toegeschikt.
De burgemeester van Urk, namens dezelve getekend, J. Nentjes 
Wethouder.   

13 oktober 1857 – Pro Justitia
Op heden den dertienden oktober des jaars 1857 des voormiddags ten acht 
ure toen ik ondergetekende Hendrik Smit oud 35 jaren van beroep 
veldwachter der gemeente Urk en aldaar woonachtig... twee koeien en een 
vaars.. dat hij geen bewijs van gezondheid had....



Pro Justitia – 14 oktober 1857
Op heden den 14e oktober is voor mij, Klaas Kramer, verschenen Hendrik 
Smit, van beroep veldwachter, wondende te Urk, welke mij te kennen gaf, dat
door Evert van Urk, van beroep bakker en winkelier, wonende te Urk, op den 
13 dezer, twee koeien en een vaars in de gemeente heeft ingevoerd, en op 
de gemeente-weide heeft laten grazen, zonder voorzien te zijn van een 
bewijs dat genoemd rundvee zich in gezonden staat bevond.
Hebbende gemelde Evert van Urk zich alzoo schuldig gemaakt aan 
overtreding van artikel 1 (...)  
Genoemde E. onwillig zijnde de boete te voldoen (…) zoo heb ik dit 
procesverbaal opgemaakt. Getekend K Kramer

Pro Justitia – 21 november 1857
Op heden den 21 november is voor mij, Klaas Kramer burgemeester en als 
zodanig hulp Officier van Justitie, verschenen Hendrik Smit van beroep 
veldwachter oud 35 jaren wonende te Urk, welke mij heeft verklaard, dat door
Albert Hakvoort van beroep visscher oud 17 jaren en Klaas Hakvoort van 
beroep visscher oud 15 jaren beide wonende te Urk, met een kruiwagen 
vuilnis geworpen hebben op de gemeenteweide en zich alzoo schuldig 
hebben gemaakt aan overtreding van artikel 4 (etc.) dat door den veldwachter
H. Smit aan Albert en Klaas Hakvoort wordt gelast dat door hun dat vuilnis 
moest worden opgenomen en naar den aangewezen plaats moest worden 
gebragt hetwelk echter door hen geweigerd wordt en toen hem veldwachter 
hebben uitgescholden voor smeerlap en land opvreter, dat onder die 
bedrijven door is bijgekomen Tiemen Hakvoort van beroep visscher, oud 32 
jaren, die ook in scheldwoorden tegen hem veldwachter is uitgevaren met het
schelden van smeerlap, gouwdief, landopvreter en daarenboven nog steenen
heeft genomen en daarmede gedreigd te slaan en gezegd ik zal jou 
daarmede de kop ingooien, hetwelk alles is voorgevallen in tegenwoordigheid
van Jacobus Nijman van beroep Bakker, oud 41 jaren en Andries Ras van 
beroep visscher oud jaren, beide wonende te Urk als getuigen. En hebben wij
hier van dit proces-verbaal opgemaakt, op de Eed bij de aanvaarding onzer 
bediening afgelegden na voorlezing met de getuigen ondertekend ten dage 
maande en Jare voormeld.

Getekend: H. Smit, J. Nijman, A. Ras, K. Kramer 
 
28 April 1858
Attentie van Officier van Justitie Hoorn
Naar aanleiding Uwer missive 24 dezer heb ik de eer hiernevens aan UE te 
doen toekomen eene daag Cedille voorzien van het relaas van den alhier 
gestationeerde Veldwachter. 
Den Burgemeester van Urk. K. Kramer 



17 julij, 1858 
Aan den Heeren van Justitie te Hoorn
Ik heb de eer hiernevens aan u te doen toekomen een procesverbaal 
opgenomen tegen Jacobs Okkes de boer, oud 59 Jaren van beroep Visscher 
wonende te Urk welk zich aan doodslag zoude hebben schuldig gemaakt zoo
hij in zijn voornemen was geslaagd. Het zal mij derhalve bijzonder 
aangenaam zijn dat deze zaak zoo streng mogelijk word vervolgd. 
De Burgemeester van Urk /Get/ K. Kramer 

5 september, 1860  Aan den heer van Justitie te Hoorn  
Naar aanleiding van UEdele missive augustus, heb ik de eer Uedele te 
berigten datr Hendrik Smit van een zeer goed gedrag is en alle ijver en 
geschiktheid als Veldwachter in deze gemeente heeft betoond. 

Dat zijnen vroegeren werkkring is geweest Korperaal bij de 8e Afdeeling
(etc, etc) Kerkelijke gezindheid Nederduits Hervormd. Dat de talreikheid van 
zijn gezin bestaat uit zijn Vrouw en zijn twee kinderen waarvan de jongste zes
jaren is. 

Dat hij op den 1 junij 1855 als veldwachter dezer gemeente is benoemd
op een tractement van f. 250,- hetwelk geheel uit 's Rijkskas door het 
ministerie van Binnenlansche zaken wordt betaald en dat hij deswege geen 
toelagen deswege van de gemeente geniet. 
De Burgermeester van Urk, K. Kramer   



11 november 1860
Heden den 11de november van het jaar 1860 de avonds om half negen is 
voor ons de Klaas Kramer de Burgemeester van de Gemeente Urk en als 
zodanig Hulp Officier van justitie ter mijn huis verschenen, mijn dochter 
Harmpje Kramer, zonder beroep,en 16 jaren, wonende te Urk, welke mij 
verklaarde dat zij des avonds ter ? uren op bovengenoemde dag, uit de 
woning van Jelle Roos is gegaan om naar haar ouderlijke huis te gaan, dat zij
vergezeld was van Hindrikje Roos, zonder beroep, oud 15 jaren, die haar een
eind weg vergezelde, dat toen zij op de publieke weg waren door 2 jongens 
verschrikkelijk zijn aangevallen en haar eer haar hebben zoeken te ontroven, 
dat zij door de ene jongen is vastgehouden en door de ander haar rokken 
over het hoofd hebben geworpen en haar zo op een verre gaande 
schandelijke wijze hebben mishandeld, dat toen op het hulpgeschrei van haar
de Rijksveldwachter H. Smit die in de nabijheid was, is toegelopen en heeft 
alzo de beide daders van het feit, met namen Gerrit de Boer oud bijna 21 jaar
en Luut Kamper, oud 15 jaar, en beiden van beroep visser en wonende te Urk
voor mij gebracht en hebben beleden het feit gepleegd te hebben
Dat deze aantasting van hare eerbaarheid zo heeft ontsteld dat zij 
onmiddellijk naar bed moest gaan en dadelijk geneeskundige hulp heeft  in 
moeten roepen waarvan wij dit proces verbaal hebben opgemaakt op den 
eed bij de aanvaarding van onze dienst te hebben afgelegd en na voorlezing 
met deze comparanten met is getekend ten dagen en jaren als 
bovengenoemd

Get. H. Kramer K. Kramer H. Smit

De getuigenis van Hendrikje Roos 
"Hierop heb ik voor mij doen compareren, Hendrikje Roos, zonder beroep, 
oud 15 jaren, wonende te Urk welke mij verklaarde dat zij Harmpje Kramer 
een einds wegs vergezelde naar haar ouderlijke woning, dat zij beide toen 
zijn aangevallen door Gerrit de Boer oud bijna 21 jaar en Luut Kamper, oud 
15 jaar, beide visschers te Urk, dat zij comparant hebben ontvlugt maar dat zij
Harmpje Kramer hebben aangepakt en haar eerbaarheid hebben zoeken te 
ontroven  Dat zij Hendrikje Roos daar op om hulp te roepen is naar huis 
gegaan doch toen zij eerder terugkwam Harmpje Kramer haar schrijende 
tegemoet kwam, waar van wij dit proces verbaal opgemaakt op den eed bij 
de aanvaarding onzer bediening afgelegd en na voorlezing met de 
comparante  getekend. 
Get. H. Roos - K. Kramer 


