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Een gevierd radiomaker, een verguisd politicus

Ali Lazrak (1948-2016)

Mahmut Erciyas

Op 14 juni 2016 overleed het voormalige Tweede Kamerlid Ali Lazrak op 68-jarige leef-
tijd in Marokko. Als voormalige gastarbeider, radiomaker die gevoelige onderwerpen 
niet meed en criticus van het Nederlandse integratiebeleid werd Lazrak vol verwach-
tingen binnengehaald door de sp. In tegenstelling tot zijn journalistieke loopbaan 
draaide zijn politieke carrière uit op een mislukking. 

Lazrak werd op 16 januari 1948 geboren in Azzaouia, een dorp in het noorden van 
Marokko. Net als veel andere jonge Marokkanen meldde hij zich als twintiger voor 
werk bij een Nederlands team dat gastarbeiders wierf. Hij werd geselecteerd voor een 
baan bij autofabrikant daf. In 1971 ging Lazrak bij dit bedrijf als autospuiter aan de slag 
in het Limburgse Born. Na te hebben gewerkt in verschillende sectoren koos Lazrak 
in 1983 voor een loopbaan in de journalistiek: hij werd aangenomen door de nos om 
radioprogramma’s te maken voor Marokkaanse gastarbeiders en hun gezinnen. In 
1986 groeide Lazrak door en werd hij eindredacteur van het nos-radioprogramma dat 
specifiek gericht was op Marokkanen.

In deze journalistieke rol kwam de voormalige daf-arbeider tot volle bloei en 
kreeg hij grote bekendheid binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. 
Lazrak geloofde dat hij met zijn radioprogramma fundamenteel kon bijdragen aan 
de emancipatie van Marokkanen door nieuws te brengen over Nederland en de rest 
van de wereld en informatieve thema’s aan te snijden. In het Berbers en het Marok-
kaans-Arabisch besteedde hij aandacht aan tal van maatschappelijke onderwerpen. 
Controversiële thema’s ging Lazrak daarbij niet uit de weg: informatie over zaken als 
schoolzwemmen voor meisjes, euthanasie, homoseksualiteit en seksueel overdraag-
bare aandoeningen belandde via de radio in de Marokkaanse huiskamers.1 

Onderscheidend was Lazrak ook met zijn expliciete kritiek op het Nederlandse 
integratiebeleid, dat in zijn visie aan het mislukken was, en op de integratieremmende 
rol van Marokkaanse imams. In 1996 publiceerde hij samen met Harm Ede Botje een 
lang artikel in Vrij Nederland met de titel ‘Integreren is verboden. De imams creëren 
hun eigen Marokkaanse Staphorst’. Lazrak en Botje wezen op de grote invloed van 
conservatieve imams die met hun wekelijkse preken de integratie van hun toehoorders 
zouden hinderen. In hun ogen maakten behoudende imams gelovigen bang voor de 
buitenwereld en scherpten dezen tegenstellingen aan door te pleiten voor segregatie 
van man en vrouw, tegen homoseksualiteit en tegen het aannemen van de nationaliteit 
van een niet-islamitisch land.2 Lazrak en Botje waren met deze kritische houding ten 
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opzichte van conservatieve moslims Pim Fortuyn voor. Fortuyn publiceerde een jaar 
later zijn geruchtmakende boek Tegen de islamisering van onze cultuur. Nederlandse 
identiteit als fundament.

Eveneens in 1996 stelde Lazrak in de Volkskrant dat het minderhedenbeleid ‘de ont-
plooiing, participatie en integratie van minderheden’ eerder had geremd dan gesti-
muleerd en hield hij een pleidooi voor een parlementair onderzoek.3 Vijf jaar later 
schreef de radiomaker wederom met Botje en opnieuw in Vrij Nederland een kritisch 
biografisch artikel met de titel ‘Nieuw Staphorst’ over de Marokkaanse imam Khalil el 
Moumni. Deze voorganger had in het actualiteitenprogramma nova homoseksualiteit 
een besmettelijke ziekte genoemd en kwam openlijk in conflict met Pim Fortuyn.4 

Met zijn kritische radio-uitzendingen en publicaties speelde Lazrak zich in de kij-
ker van de sp. Ook de socialisten waren uiterst kritisch op het integratiebeleid van 
de achtereenvolgende kabinetten, en waren – wijzend op het groeiend aantal ‘zwarte’ 
scholen en wijken – van mening dat het integratieproces stokte. Zij wilden net als 
Lazrak een parlementair onderzoek naar dit beleid. Het feit dat Lazrak als voormalige 
gastarbeider tevens ervaringsdeskundige was op het gebied van integratie maakte hem 
een big fish voor de sp. Het was Tweede Kamerlid Agnes Kant die, ‘gecharmeerd van 
zijn dwarsheid’,5 Lazrak als adviseur begon te raadplegen over integratievraagstukken 
en hem uiteindelijk in 2000 als lid binnen de sp haalde. 

Eind 2001 belandde de politiek onervaren Lazrak op de zevende plaats op de kandi-
datenlijst van de sp voor de Tweede Kamerverkiezingen van mei 2002. In oktober 2001 
trok hij in het partijblad Tribune stevig van leer tegen het integratiebeleid. Volgens 
Lazrak had dit beleid gefaald, moest er een einde komen aan de segregatie van moslims 
in aparte scholen en wijken, en was de Nederlandse taal de sleutel voor maatschappe-
lijke deelname. Integratie van twee kanten – van autochtonen én allochtonen – vond 
Lazrak onzin: ‘De Nederlandse cultuur is logischerwijs de dominante in Nederland. 
Naar die cultuur richt je je, lijkt mij.’6

De sp behaalde tijdens de verkiezingen van 2002 negen zetels, een winst van vier. 
Lazrak was verkozen tot lid van de Tweede Kamer en kreeg de portefeuilles integratie 
en media toebedeeld. Zijn politieke speerpunten waren en bleven gemengd onderwijs 
en het tegengaan van etnische concentratie in wijken en buurten. In mei 2002 pleitte 
de kersverse parlementariër ervoor om gemeenten te verplichten een scholierensprei-
dingsplan te maken om zwarte scholen tegen te gaan. In augustus 2002 eiste Lazrak 
tekst en uitleg van het kabinet omtrent een multicultureel woningbouwproject in Den 
Haag waarbij de woningen zo werden gebouwd dat de vrouwen des huizes niet gezien 
hoefden te worden door mannelijke gasten en de toiletpotten met hun achterkant niet 
naar het oosten (Mekka) waren gericht. Volgens Lazrak zouden dergelijke projecten 
etnische concentratie in de hand werken en het isolement van moslima’s vergroten. 
Een maand later pleitte Lazrak voor ‘een normen- en waardendiscussie’ onder mos-
lims naar aanleiding van doodsbedreigingen aan het adres van zijn liberale collega 
Ayaan Hirsi Ali. In september 2002 werd een motie van de sp aangenomen door de 
Tweede Kamer waarin werd opgeroepen een parlementair onderzoek in te stellen naar 
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het Nederlandse integratiebeleid. Lazrak reageerde verheugd: ‘Na decennia pappen en 
nathouden grijpt de Kamer eindelijk de kans om de integratie van immigranten seri-
eus te nemen.’ In november 2002 riep Lazrak op om islamitische scholen die ‘antide-
mocratisch en anti-integrerend’ functioneren te sluiten.7 

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van januari 2003 keerde Lazrak terug in de 
Kamer. De sp vaardigde hem direct af in de tijdelijke commissie-Onderzoek Inte-
gratiebeleid, die in het leven was geroepen op basis van de bovenvermelde sp- motie. 
De commissie werd voorgezeten door Stef Blok (vvd) en Lazrak nam de functie van 
ondervoorzitter op zich. In die rol begon de politieke way down voor de sp’er. Lazrak 
kwam regelmatig niet opdagen bij vergaderingen en verhoren.8 Op 17 september 2003 
verraste hij vriend en vijand door zich voortijdig terug te trekken uit de parlemen-
taire commissie. Lazrak verklaarde dat er te veel werd geleund op analyses van inge-
huurde onderzoekers en te weinig ruimte werd geboden aan burgers om hun inzich-
ten kenbaar te maken. 

De sp-fractie kwam halsoverkop met een verklaring dat zij het vertrek van Lazrak 
betreurde, maar ook respecteerde. De fractie schoof Fenna Vergeer naar voren als zijn 
opvolger. Achter de schermen heeft het binnen de fractie zeer waarschijnlijk gedonderd 
omdat de plotse stap van Lazrak de sp – nota bene de partij die zich al lang sterk maakte 
voor een dergelijk parlementair onderzoek – forse imagoschade dreigde op te leveren. 

Na zijn vertrek als commissielid begon Lazrak zich minder te vertonen op de frac-
tievergaderingen van de sp, stopte hij met het voldoen aan de afdrachtverplichting van 
de partij en uitte in de pers forse kritiek op de leiderschapsstijl van sp-fractievoorzitter 
Jan Marijnissen en op de afdrachtregeling. Om het escalerende conflict in te dammen 
werd Tiny Kox, sp-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, in januari 2004 aangesteld als 
bemiddelaar. Zijn inspanningen mochten niet baten: Lazrak, de man die door de sp 
zo charmant werd gevonden vanwege zijn dwarsheid, bleek té dwars en eigenzinnig. 
Op 2 februari 2004 zegde de fractie van de sp het vertrouwen in de samenwerking met 
Lazrak op.9 Zij verweet Lazrak onder meer zich zonder overleg te hebben terugge-
trokken uit de commissie-Onderzoek Integratiebeleid. Lazrak verdedigde zich door te 
zeggen dat hij de fractie schriftelijk op de hoogte had gesteld van zijn voornemen. Hij 
besloot enkele dagen later om als eenmansfractie door te gaan in de Kamer.

Als afgescheiden Kamerlid was Lazrak vrijwel onzichtbaar en opvallend vaak afwe-
zig. Lazraks enige wapenfeit was dat hij begin 2005 de resultaten van een onderzoek 
presenteerde, dat in zijn opdracht was uitgevoerd door tns nipo, waaruit bleek dat 
Nederlanders in vergelijking met Spanjaarden en Italianen twee keer zo negatief waren 
over de islam en moslims. De voormalige sp’er werd in de pers verguisd om zijn afwe-
zigheid bij debatten en geringe politieke inzet. Lazrak stelde zich niet opnieuw verkies-
baar en verliet eind 2006 geruisloos de Kamer.

Lazrak, die zich ironisch genoeg altijd sterk had gemaakt voor een onvoorwaar-
delijke keuze voor Nederland door migranten, voelde zich hier niet meer thuis. Hij 
keerde terug naar zijn geboorteland en zette in 2007 een nieuw radiostation op in Tan-
ger. Controverses bleven hem echter achtervolgen. In december 2007 kreeg Lazrak te 
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horen dat hij 25.000 euro terug moest betalen aan de Tweede Kamer vanwege onrecht-
matige besteding van onkostenvergoedingen als Kamerlid. In 2008 dienden medewer-
kers van zijn radiostation een klacht tegen hem in wegens seksuele intimidatie.10 Een 
ernstige ziekte deed hem besluiten niet terug te keren naar Nederland. Op 14 juni 2016 
stierf Lazrak in een ziekenhuis in Tanger.

Ali Lazrak, 1 oktober 2003 [hollandse hoogte – bert nienhuis]
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