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Mostafa Hilali, vrijheidsambassadeur 
en officier bij de Koninklijke Land-

macht (foto: Mostafa Hilali)

Hij was een oude man met een grote glimlach. Hij ver-
telde mij over wat hij had meegemaakt in de Tweede We-
reldoorlog. Fascinerende verhalen over hoe hij als jon-
geman had gevochten. In Italië, Frankrijk en Duitsland 
stond hij met het Marokkaanse leger op slagvelden te-
genover de nazi’s. In geuren en kleuren vertelde hij over 
wat hen overkwam, de ontberingen die ze ondergingen 
en de overwinningen die zij boekten. En hij legde me uit 
dat hij wat Duits had geleerd, omdat hij met zijn eenheid 
in Duitsland gestationeerd werd aan het einde van de 
oorlog. Als onderdeel van de bezettingsmacht hadden ze 
betere rantsoenen dan de Duitse bevolking. En als hij 
brood ging halen, dan eiste hij dus altijd witbrood want 
dat was toen een luxe-item. Maar soms deden de Franse 
foeriers moeilijk en probeerden hem donker brood aan te 
smeren. Dan zei mijn oudoom dus in het Duits dat hij wit-
brood wilde, maar geen Duitser was. Iets wat de foeriers 
steeds deed schrikken, waarop ze snel een witbrood ging 
halen.

Een prachtig verhaal, maar ik deed het snel af als onzin. 
De man was redelijk oud en ik had nooit iets gehoord 
van Marokkanen die in de Tweede Wereldoorlog hadden 
gevochten. Natuurlijk wist ik inmiddels wel wat van die 
tijd. Ik wist dat vele landen mee hadden gevochten om 
ons te bevrijden, maar Marokko was daar niet één van! 

Mijn inzicht veranderde toen ik in 1994 voor het eerst 
op het Franse ereveld in Kapelle kwam. Mijn toenmalige 
schoonvader woonde namelijk op Walcheren en hij vertel-
de me dat er Marokkanen begraven lagen in Kapelle. Ik 
ben daar toen geweest, samen met hem, en werd getrof-
fen door twee inzichten. 

Ten eerste waren de verhalen van mijn oudoom geen on-
zin. Er hadden dus écht Marokkanen deelgenomen aan 
de oorlog tegen de nazi’s. Dit wekte bij mij een interesse 
voor de deelname van Marokkanen aan de oorlog op, die 
tot op de dag van vandaag voortduurt. Ten tweede creëer-
de het voor mij een verbondenheid met het concept van 
herdenken op 4 mei. Natuurlijk deed ik voor die tijd ook 
al jaren mee aan de twee minuten stilte. Ik realiseerde 
me echter altijd, hoewel ik wel meedeed, dat ik een be-
paald gevoel miste. 

EEN PERSOONLIJK GEVOEL
De reden daarvoor was simpel: herdenken is goed, maar 
het wordt wat lastig als je herdenkt hoe ‘onze’ grootva-
ders en moeders zich verzetten tegen de nazi’s, terwijl ze 
niet in Nederland woonden. Na het bezoek aan de gra-
ven in Kapelle kreeg ik een meer persoonlijk gevoel erbij, 
namelijk dat die tienduizenden mannen en hun families 
zich ook hebben ingezet voor de vrijheid in de wereld. 

Helaas kon ik dit verhaal niet in maart vertellen, tijdens de onderwijsconferentie van de Atlantische Commissie in 
Utrecht. Als vrijheidsambassadeur en militair was ik uitgenodigd om te spreken over 75 jaar vrijheid. Helaas gooide 
het coronavirus roet in het eten. Daarom vertel ik het hier en hopelijk later opnieuw als we in Nederland weer vrij zijn 
om bijeenkomsten te houden. Waar ik aan denk bij de Tweede Wereldoorlog? Aan mijn oudoom Omar in Marokko, de 
oom van mijn moeder met zijn bijzondere verhalen. 

Onze wereldoorlog 
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Dat maakt het herdenken toch intiemer. Wat eerst de we-
reldoorlog van mijn Nederlandse vrienden en buren was, 
werd voor mij opeens ook ‘mijn’ wereldoorlog.

Jaren later ben ik me meer en meer gaan verdiepen in 
de Marokkaanse bijdrage aan de Tweede Wereldoorlog 
en die bleek substantieel. Een groot deel van de Fran-
se troepenmacht die gebruikt werd door De Gaulle was 
in naam Frans, maar toch meer Marokkaans, Algerijns 
en Tunesisch te noemen. En deze mannen vochten voor 
Frankrijk en de bevrijding van Europese landen terwijl ze 
zelf niet vrij waren. Hun landen waren namelijk of kolo- 
niën of protectoraten van Frankrijk. Maar toch vochten  
ze voor de vrijheid van anderen mee.

Die kennis ging ik steeds meer om mij heen delen. Ik 
werd gevraagd om te spreken in buurthuizen en jongeren-
centra waar veelal jongeren met een bi-culturele achter-
grond kwamen. We spraken over hoe de Tweede Wereld-
oorlog in de landen van herkomst of die van hun ouders 
was geweest. Ook spraken we over wat dat betekende 
voor hen en hoe die onvrijheid eruit moet hebben gezien. 
Ik kan me nog goed herinneren hoe boos een aantal Am-
sterdamse scholieren werd toen ik ze uitlegde hoe het 
zou zijn als zij dezelfde onderdrukking zouden moeten 
ondergaan die joden hebben meegemaakt in Nederland. 
Het dragen van een ster, het verbod op bepaalde beroe-
pen en uiteindelijke systematische zoektocht naar en 
vernietiging van joodse mannen, vrouwen en kinderen. 
De grote stoere praatjes werden steeds minder stoer en 
uiteindelijk moesten sommigen zelfs huilen.

Maar toen gebeurde het: een knul begon te lachen en 
zei dat het prima was, wat er gebeurd was. Want ja, kijk 
maar eens naar wat Israël nu doet met de Palestijnen. 
Daar stond ik dan. Wat ga ik nu zeggen? Hoe te reage-
ren? Maar ik hoefde niets te doen. Een meisje met een 
hoofddoek op keek de jongen aan met haar grote donke-
re ogen en vroeg hem wat er mis met hem was. Hoe kon 
hij zo ‘ziek’ lachen om het leed van anderen. Hoe kon hij 
zo grappig doen over de moord op miljoenen mensen en 
hoe zou hij zich voelen als iemand zoiets had gedaan bij 
moslims, omdat ze de zondebok waren? Om haar heen 
kreeg ze steeds meer bijval. En zo kwam uit een pijnlijk 
en ongemakkelijk moment eigenlijk een prachtig inzicht. 
Namelijk dat die kids zelf prima weten wat goed en fout 
is. Dat ze prima in staat zijn om elkaar aan te spreken op 
onacceptabel gedrag en uitspraken. 

Er is dan wel iets nodig om die reacties te krijgen: ruim-
te. Ruimte in het lesprogramma om dit soort gesprekken 
echt te voeren. Ruimte om naast feitenkennis ook echt 
de diepte in te gaan en te praten over wat die feiten met 
ons doen. Ruimte geven aan mensen met een andere 

mening om die te ventileren en zo over verschillende me-
ningen te praten. Wat me in die jaren echter ook steeds 
meer ging opvallen is hoeveel docenten het moeilijk von-
den om dit gesprek met jongeren te voeren. Soms was 
dat heel begrijpelijk. Grote klassen en teveel lesstof die 
in te weinig tijd behandeld moet worden. Die omstandig-
heden lenen zich niet voor verdieping, maar vaak was het 
probleem anders. Vaak waren de docenten niet in staat 
om zich op dit onderwerp te verbinden met hun leerlin-
gen. Zo kwam ik ooit een docent maatschappijleer tegen 
die maar niet kon begrijpen dat voor zijn leerlingen de 
Tweede Wereldoorlog niet het ijkpunt was voor goed en 
fout. Voor die jongeren waren de burgeroorlog in Bosnië, 
de genocide in Rwanda en de War on Terror de momenten 
in de wereldgeschiedenis die zij bespraken. Als het over 
vervolgen van minderheden ging, keken zijn niet naar de 
Holocaust, maar naar ontwikkelingen in de westerse we-
reld na 9/11. En dat alles zorgt voor wrijving. Wrijving die 
soms zelfs tot grote woorden leidt in de lokalen. 

Wat dan te doen? Veel docenten kiezen dan voor een 
strategie van ontwijking en praten dan maar niet meer 
over de Tweede Wereldoorlog. Een deels begrijpelijk keu-
ze, maar niet de juiste. Want we moeten het wél blijven 
hebben over de Tweede Wereldoorlog. We mogen niet 
vergeten wat er toen is gebeurd. We kunnen de lessen 
van die afgrijselijke tijd nog steeds benutten om jongeren 
iets te leren, maar we moeten ook van jongeren leren. 
We moeten openstaan voor wat hen boeit, wat hen raakt 
en wat zij belangrijk vinden. Dus ja, laten we goed kijken 
en kennis vergaren van wat er buiten Europa gebeurde 
in de periode 1940-1945, want voor veel jongeren is dát 
het verhaal van hún grootouders. Laten we die verhalen 
vinden en bundelen en er uiteindelijk ons verhaal van 
maken. Daarnaast kunnen we ook praten over andere 
oorlogen en conflicten die jongeren raken. En juist zo wél 
de verbinding met ze maken. Ja, dat zal soms tot wrijving 
leiden. Zonder wrijving krijg je echter geen glans.

VRIJHEIDSAMBASSADEUR 
Toen ik eind 2019 werd gevraagd om een Haagse Vrij-
heidsambassadeur te zijn, zei ik dus ook volmondig ‘ja’. 
Hoe mooi zou het zijn om in 2020 een jaar lang mee 
te mogen doen met activiteiten om 75 jaar bevrijding te 
herdenken en te vieren. Plannen werden gemaakt en de 
sky was the limit. Vrijheidstours en diners zouden plaats-
vinden. Gesprekken tussen jongeren uit de Schilderswijk 
en de JOVD Den Haag in Hotel Scheveningen; we waren 
er druk mee bezig. We zouden terugkijken op 75 jaar vrij-
heid en wat dat nu voor ons betekent.

En toen kwam de coronacrisis langs. Stap voor stap kwam 
het dichterbij. Lang dachten velen van ons dat de storm 
ons wel zou passeren, maar toch was het al snel raak. 
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Eerst in het zuiden en toen steeds noordelijker. Zo ook 
de maatregelen die getroffen werden. We begonnen met 
het elkaar geen hand meer geven, waar sommigen nog 
lacherig over deden. Maar inmiddels werken de meesten 
van ons vanuit huis en mogen we niet binnen anderhalve 
meter afstand van elkaar komen. Het kan dus snel gaan.

Wat mateloos interessant is, is hoe dit mensen raakt. 
Hoeveel mensen zich aangetast voelen in hun basisrech-
ten. Die zich onderdrukt voelen en complotten van de 
‘Deep State’ zien in de restricties op onze bewegings-
vrijheid. Die roepen dat zij nu snappen hoe onderduikers 
zich moeten hebben gevoeld in de Tweede Wereldoorlog. 

Deels begrijp ik deze sentimenten goed. Voor velen is 
corona de meest heftige ervaring die ze meemaken, met 
een directe uitwerking in hun persoonlijke levenssfeer. 
Vanuit dat standpunt snap ik de heftige reacties wel. La-

ten we echter ook even eerlijk zijn. Het is ook weer niet 
zo erg dat we onszelf met onderduikers kunnen vergelij-
ken. Er zijn geen razzia’s op straat waar we voor moeten 
vrezen. Bij het overtreden van de regels krijgen we een 
boete, maar we worden niet gedeporteerd. En voor ons is 
deze situatie heftig, maar we hebben behoorlijk wat luxe 
om ons erdoorheen te slaan. Bovendien, hoewel onze 
vrijheid wel wat ingeperkt is, onze veiligheid is nauwelijks 
hierdoor geraakt. Er vallen geen bommen en granaten. Er 
zijn geen standrechtelijke executies in de duinen en ner-
gens moeten we overvallen plegen om aan rantsoenbon-
nen te komen. Toch zie ik ook nog een tijd komen, waarin 
een deel van ons land deze periode zal zien als ijkpunt 
van onvrijheid en het zal hebben over 2020 en hoe onvrij 
we toen waren.

Hoe dan ook, door de maatregelen werden alle activitei-
ten afgelast waarmee we bezig waren. Dit jaar is alles 

De oudoom van Hilali vocht tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de Vrije Fransen. Net als deze koloniale soldaat, die in 1942 werd gefotografeerd tijdens een campagne van het 
Vrije Franse leger in Noord-Afrika (foto: OWI/Public Domain).
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anders, dus ook 4 en 5 mei. Het jaar is niet voorbij. Want 
wie van ons weet hoe het eruit zal zien als minder ingrij-
pende maatregelen afdoende zijn voor het bestrijden van 
COVID-19. Mogelijk dat een deel van de activiteiten dan 
alsnog later dit jaar kan plaatsvinden. Dat zou mooi zijn.  
Want het jaar is niet voorbij. En waar we steeds meer 
leren om via het internet met elkaar contact te houden, 
zo kunnen we ook datzelfde medium gebruiken om over 
vrijheid te praten. Groepsgesprekken op Skype zijn mo-
gelijk. Filmpjes op Facebook of Youtube dragen ook de 
boodschap uit. Mooie foto’s op Instagram kunnen ook 
helder maken wat iemand voelt bij vrijheid of het gebrek 
daaraan. 

Laten we onszelf en anderen dus motiveren om gewoon 
door te gaan met dit bijzondere jaar. Op een andere ma-
nier dan we gewend zijn, maar met dezelfde intentie. Na-

melijk te herdenken dat er zoveel mensen hebben gele-
den onder onvrijheid en onveiligheid. Dat téveel mensen 
daar nog steeds onder gebukt gaan. Maar laten we on-
dertussen ook vieren dat veel goede mensen dat toen 
niet accepteerden en voor volledige vreemden vochten 
om hen veiligheid, vrede en vrijheid te brengen. Waaron-
der mijn oudoom. Laten we hun voorbeeld gebruiken om 
ieder op zijn eigen manier datzelfde te doen in het hier 
en nu. Want wij zijn wél 75 jaar vrij, maar anderen helaas 
nog niet. Laten we dat ook nooit vergeten.

Mostafa Hilali is vrijheidsambassadeur en officier bij de 
Koninklijke Landmacht

Wilt u reageren? 
Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.

Het leger van de Vrije Fransen onder De Gaulle bestond voor een groot deel uit koloniale onderdanen. In het Franse leger was dat niet ongebruikelijk. In beide wereldoorlogen 
gaven velen van hen hun leven voor Frankrijk. In 1940 werden veel koloniale soldaten gevangengenomen door de nazi’s (foto: Der Grossvater von Ra Boe/CC BY-SA 3.0) 


