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'Wijsheid is de motor van de samenleving. Nederland is een van de gezondste
samenlevingen ter wereld.” Dat zegt schrijver Kader Abdolah.

Abdolah sprak tijdens zijn lezing ‘Oostersch in Overijssel’ over het verleden en de toekomst
van het verre en het nabije Oosten, oftewel over de Arabische wereld en Overijssel. Met zijn
kenmerkende, zwierige manier van praten, altijd over zichzelf in de derde persoon, wist hij de
zaal om zijn vinger te winden.
Volgens Abdolah hoeven we niet bang te zijn voor Geert Wilders. “Hardheid is goed in de
samenleving. Zeg wat je denkt maar gebruik je handen niet. Ik glimlach om Geert Wilders.
Hij zorgt voor integratie. Waar andere landen nog minstens vijftig jaar nodig hebben, heeft
Geert Wilders bij ons in vijf jaar heel wat voor elkaar gekregen.”
Volgens Abdolah is het goed om je frustratie te uiten. “Zeg dat je iets haat, dan is het eruit.
Zo ebt de frustratie weg en broeit het niet langer door. Nederland is een van de gezondste
samenlevingen van de wereld.
“Wijsheden zijn de motor van de samenleving. We moeten ze doorgeven om het leven te
verdiepen. In de Bijbel staat: zoekt en gij zult vinden. Dit is de geheime code van het leven.
Zo bereik je alles.”
Abdolah is positief over de toekomst van Overijssel. “Overijssel is mooi en blijft mooi.
Immigranten zullen Overijssel mooier maken dan het is. Het belangrijkste is dat zij de taal en
cultuur leren en overnemen. Dat staat voorop. En als ze dat hebben gedaan kunnen ze heel
veel van hun bagage van hun oosterse wijsheden aan ‘ons’ teruggeven. Overijssel wordt
alleen maar mooier. In het hoofd van Kader Abdolah kun je nooit iets negatiefs vinden.”
Abdolah, die enige jaren in Zwolle woonde, komt nog altijd graag in zijn oude woonplaats.
“Het voelt alsof ik terug naar huis ga. Zo als iemand die een paar jaar is weggeweest, weer
terugkeert naar huis. Zwolle is de ‘geboortestad’ van Kader Abdolah.”

