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Door C. Schreiber
a de terreuraanvallen op de 
satirische magazine “Charlie 
Hebdo” en de volgende dag 
op een Joodse supermarkt, 

was heel Frankrijk diep onder de in-
druk.
Hierop volgde zondag 11 januari in 
Parijs en in de belangrijkste steden van 
Frankrijk een mars ter nagedachtenis 
van de slachtoffers van de terreurdaden.
In Parijs daagden ongeveer 1,5 miljoen 
mensen op voor de mars, daarnaast 
werden nog eens 2,5 miljoen deelne-
mers geteld bij de optochten en mani-
festaties in andere Franse steden.
Vijftig wereldleiders liepen mee, arm in 
arm. Naast de Franse president François 
Hollande herkende men onder meer 
de Britse premier David Cameron, 
Duits bondskanselier Angela Merkel, 
de Italiaanse premier Matteo Renzi, 
de Spaanse premier Mariano Rajoy 
en de Turkse premier Ahmet Davuto-
glu, net als premier Charles Michel en 
ministers Jan Jambon en Kris Peeters. 
En opmerkelijk: de ‘Mars op de Repu-
bliek’ bracht ook de Israëlische premier 
Benjamin Netanyahu en de Palestijnse 
president Mahmoud Abbas samen.
Heel Frankrijk was solidair. Er 
marcheerden zowel Christenen, Joden 
en Moslims hand in hand. Jongeren en 
ouderen. 
Een rabbijn omhelsde een Imam, een 
burger kuste een politieman. Onver-
getelijke beelden.
De woorden van Eerste Minister 
Manuel Valls: “Zonder de Joden is 
Frankrijk geen Frankrijk meer” heeft 
de Joodse gemeente van Frankrijk 
gedeeltelijk kunnen troosten.

Hopelijk zal na 11 januari Frankrijk en 
de hele wereld een andere taal spreken. 
Die van vrede en verdraagzaamheid in 
plaats van geweld.
Lassana Bathily is de nieuwe held van 
Frankrijk. De jonge praktiserende mos-
lim is winkelbediende in de Joodse 
supermarkt in Parijs waar de gijzeling 
plaats vond en hij verstopte een groep 
klanten in een koelruimte. De 24-jarige 
man deed zijn verhaal aan de Franse 
media.
Toen Amedy Coulibaly de Parijse su-
permarkt binnenstormde waren er ze-
ker dertig mensen aanwezig in de Joodse 
supermarkt. Winkelbediende Lassana 
Bathily slaagde erin om enkele klanten 
te begeleiden naar een koelruimte in de 
benedenverdieping van het gebouw.
Hij zette het koelsysteem af, deed het 
licht uit en sloot de ruimte af. 
Tegen de klanten zei hij dat hij weer 
naar boven zou gaan. De gewapende 
Coulibaly wist immers dat er nog 
mensen in de zaak aanwezig waren en 
dreigde ermee iedereen om te brengen 
als ze niet te voorschijn zouden komen.
De winkelbediende slaagde er in om de 
supermarkt te ontvluchten en kon de 
politie gedetailleerd vertellen waar de 
koelruimte zich precies bevond. 
Het exacte aantal mensen dat zich 
schuilhield in de vriezer is niet helemaal 
duidelijk. 

Volgens een klant verlieten enkele 
mensen de koelruimte tijdens de gijze-
lingsactie. Daarbij kwamen vier Joodse 
gijzelaars om het leven. Gijzelnemer 
Coulibaly werd gedood tijdens de inval 
van de politie.
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