
Met inleiding van Dave Ensberg-Kleijkers

7 FEBRUARI 19:30 uur
Theater De Fransche School

Mogen wij verschillend zijn?
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Stadsgesprek



In gesprek over ‘Culturele diversiteit’ met Dave Ensberg-Kleijkers
In Nederland kan iedereen worden wat hij wil. Ieder kind heeft gelijke kansen. Afgelopen najaar 

verscheen het boek de ‘Bezielde Beschaving, alles behalve een multicultureel drama’ van Dave 

Ensberg-Kleijkers. Het boek vermengt een opmerkelijk levensverhaal met een optimistische visie 

op maatschappelijke vraagstukken op gebied van mensenrechten, zorg, milieu, opvoeden en 

onderwijs. Op 7 februari komt de auteur naar De Fransche School om met inwoners en 

organisaties van Culemborg in gesprek te gaan. Is er een Culemborg denkbaar waarin iedereen 

kan zijn en worden wat hij wil? U bent van harte uitgenodigd.

Bezielde Beschaving
Dave Ensberg-Kleijkers (1984) is werkzaam als voorzitter College van Bestuur van stichting 

Biezonderwijs, een regionale organisatie voor specialistisch onderwijs. In zijn boek deelt hij zijn 

levensverhaal. Een verhaal dat begint in de jonge republiek Suriname, het land dat zijn ouders 

ontvluchtten op zoek naar een veilige toekomst voor hun kinderen. Zijn jeugd is zowel letterlijk als 

figuurlijk een pijnlijke cocktail van verdriet en liefde, teleurstelling en hoop, schaamte en succes. 

Nadat hij op 16-jarige leeftijd zijn geliefde moeder verloor, vond Ensberg-Kleijkers de weg 

omhoog. 15 jaar later werd hij de jongste onderwijsbestuurder van Nederland. Alles behalve een 

multicultureel drama!  “Het is mijn oprechte en doorleefde overtuiging dat de beste jaren van ons 

land, van onze samenleving voor ons liggen. De échte gouden eeuw moet nog komen. Een 

gouden eeuw waarin medemenselijkheid, compassie, solidariteit, duurzaamheid en vele andere 

waarden die onderdeel zijn van een bezielde beschaving centraal staan”, aldus Ensberg-Kleijkers.

Deze avond wordt georganiseerd en aangeboden door het CDA Culemborg in samenwerking met 

o.a. de Raad van Kerken, Islamitisch cultureel centrum Takwa, Culemborg 700, Lek & Linge,  

ElkWelzijn e.a. en staat nadrukkelijk open voor alle Culemborgers. 

Kaarten kunnen worden verkregen via theater De Fransche School  www.theaterdefranscheschool.nl

Informatie over het boek is te vinden via  www.bezieldebeschaving.nl

Boekpresentatie en stadsgesprek
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Woensdag 7 februari 2018,   19.30 uur -22:00 uur

“Dave Ensberg-Kleijkers beschouwt zich als 'nieuwe Nederlander', opgegroeid in dit land als kind van 

Suriname ontvluchte ouders. Zijn boek is een belangrijke bijdrage aan het integratiedebat” 

Hans Goslinga, politiek journalist en columnist bij dagblad Trouw

“Dave Ensberg-Kleijkers laat zien hoe krachtig verbindingsidealen kunnen zijn”

prof. dr. Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar en oud-minister van Justitie 

“Zijn betrokken gedachten over vluchtelingen, diversiteit en de uitdagingen van multicultureel 

samenleven vormen lezenswaardig tegengif voor het huidige conservatieve nationalisme”

Harriet Duurvoort, columnist bij De Volkskrant

“Voor deze wereldverbeteraar is ambitie niet iets om 's avonds voor het slapengaan af te leggen” 

Marleen Stelling, TV-programma de Nachtzoen bij de EO


