
Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1983. - Dl.3 108 juni 1983 In de rubriek 'Bekende Dorpsgenoten' wordt dit keer aandacht geschonken aan Kees Valken-stem (1862 -1952). Een veelzijdig kunstenaar en markant man, die in de tijden dat hij in Vleu-ten woonde (hij vestigde zich in totaal driemaal in deze gemeente) door zijn leefwijze een der-mate indruk maakte, dat hij dorpsgenoten die hem indertijd ook maar enigszins hebben mee-gemaakt nog immer levendig voor de geest staat. Ook de hedendaagse jeugd van Vleutenklinkt zijn naam niet onbekend in de oren, want de openbare basisschool aan de Pastoor Ohl-laan draagt zijn naam. Kees Valkenstein, eenveelzijdig kunstenaar. Bekendedorpsgenoten door Gerri't Jan BelOnderwijzer Kees Valkenstein werd op 2 oktober1862 als Cornelis Johannes Valkestijnin Utrecht geboren. Op 10 september1884 solliciteerde hij naar een vrijgeko-men betrekking als onderwijzer bij deopenbare school in Vleuten. De tekstvan de brief, waarin hij zijn persoon on-der de aandacht brengt, is kort enkrachtig: &quot;Aan den EdelAchtb. Heer Burgemees-ter der gem: Vleuten. Ondergetekendeneemt bij deze de vrijheid, zich bij UEdelAchtbare aan te melden, ter vervul-ling der in Uwe gemeente

opengevallenbetrekking van onderwijzer aan deOpenbare School, Zich beleefd bij UEdelAchtbare aanbevelende, heeft hijde eer te zijn van U EdelAchtbare deOnderdanige Dienaar Corn. J. Valken-stijn&quot;. Afgezien van de hoeveelheid beleefd-heidsfrases geen schrijven dat uitblinktdoor overtollige informatie. Vandaagde dag is dat wel even anders als iemandaan de slag wil komen, maar toenderijdwerd een kennisgeving van de levendeinteresse waarschijnlijk als voldoendegezien. Nadere informatie verkreeg degemeente bij de ArrondissementsSchoolopzieners (tegenwoordig zou datde Inspecteur va- het Onderwijs zijn)die kennelijk beviedigende inlichtingenverschafte, want na diens voordrachtbesloot de gemeenteraad Kees Valken-stein tot onderwijzer te benoemen. Kees Valkenstein met een aantal door hem gemaakte poppen. De foto dateert uit 1947(Gemeente-arcief Vleuten-De Meern).                                          / Dit gebeurde op 19 september, dus 9 (!)dagen nadat de sollicitatiebrief was ge-schreven. De heden ten dage veelge- hoorde uitlatingen op het gemeentehuisdat &quot;de behandeling van deze zaak z'ntijd nodig heeft&quot; en dat het daarom
















