Leerlingen van de St. Bavoschool te Harmelen ca. 1875.
Links meester Van der Staay, rechts de "onderwijzer van bijstand".
Op de tweede rij, vierde van rechts: Wilhelmus Nicolaas de Vrankrijker (1869-1933).

SCHETSEN VAN HARMELEN VERVAARDIGD DOOR
W.N. DE VRANKRIJKER
door: J.W.C, van Schaik.
Wilhelmus Nicolaas de Vrankrijker werd geboren te Harmeien 14 februari 1869. Hij was de zoon
van Martinus de Vrankrijker en Maria Hermina Hardenberg.
Op 1 september 1893 huwde hij met Maria Adriana Mulder. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren. In 1917 vertrok het gezin naar Utrecht.
W.N. de Vrankrijker heeft in zijn werkzame leven zeer veel gedaan in het belang van de boerenstand. Hij was mede-oprichter en kassier van de Boerenleenbank te Harmeien; secretaris-penningmeester van de waterschappen Breudijk, Oudeland en Indijk en van het waterschap Bijleveld en
Reijerscop; mede-oprichter en secretaris van de afdeling Harmeien en Veldhuizen van de Stichtsche Boerenbond; voorzitter van de Stichtsche Boerenbond; lid van het hoofdbestuur van de
Nederlandsche Boerenbond; mede-oprichter (27 maart 1909) en secretaris van de Onderlinge
Brandverzekering voor Harmeien, Veldhuizen, Oudenrijn en Omstreken die een afdeling was van
de Stichtsche Boerenbond.
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W.N. de Vrankrijker was secretaris van de plaatselijke en secretaris der Centrale r.k. Kiesvereniging; lid der gemeenteraad en wethouder van Harmelen; vele jaren lid van het zangkoor van de
St.-Bavokerk te Harmeien.
Per 1 januari 1919 werd hij benoemd tot voorzitter van de Raad van Arbeid te Zeist, met als
woonplaats Utrecht. Op 1 januari 1921 richtte hij de Stichtsche Brand-Herverzekering op: een
combinatie van diverse onderlinge brandverzekeringen op landbouwgebied met als werkterrein
de provincies Utrecht en Zuid-Holland.
Ook was hij voorzitter van het Provinciaal Comité van Actie tegen een Staatsbrandverzekering
en directeur (1909-1919) van de Stichtsche Ongevallen- en Ziekte-Verzekering. Hij overleed te
Utrecht 13 mei 1933.
Harmeien heeft zich altijd mogen verheugen in de belangstelling van de heer De Vrankrijker.
Hij heeft in zijn jeugd verscheidene objecten in het dorp en omgeving vastgelegd. Van hem
bleef o.a. bewaard een schetsboek dat hij in 1888 heeft samengesteld en dat thans in het bezit is van zijn dochter mejuffrouw C.W.M, de Vrankrijker te Utrecht.
Een aantal afbeeldingen uit dit schetsboek - dat het opschrift draagt "Schetsen uit het Kinderleven" . worden in dit nummer gereproduceerd.

Leden der zangvereeniging "Vriendschap" op 11 augustus 1889.
Boven: 2e van rechts Hermanus Franciscus Stelling (1867-1926) hotelhouder "Het Wapen van
Harmelen" geh. m. A.A. Lenssinck (1870-1903). Rechts: meester Sluijters, hoofd der school.
Midden: W.N. de Vrankrijker, beneden 2e v. links
Hoogland, 2e van links midden: Cornells Verwen' (1834-1907) wethouder van Harmeien en hoogheemraad van het Grootwaterschap
Bijleveld en de Meerndijk (collectie mej. C.W.M, de Vrankrijker, Utrecht).
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Dorpsstraat 33, Harmelen, het geboortehuis van W.N. de Vrankrijker.
Tekening door W.N. de Vrankrijker (1869-1933), 1888.
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Molen van het waterschap Breudijk, afgebroken in 1904,
pentekening door W.N. de Vrankrijker (1869-1933).
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Het kasteel Harmeien in 1888. Tekening door W.N. de Viankrijker (1869-1933).
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