
Rosibel weet niet hoeveel
soldate n zij heeft gedood

iosibel(1s) w'jst mar èen
coom, vijftig méter verdeíop.
,Zieje die màngo daarh.ngen?
Vet dit géweër hààl ik hem zo
laar beneden. Vanafhieí sóiet
:k altiid ràak."

: genlijk heet ze lmà.,,Maar ie.
rercen noemtme Rosibel, Dat is

Íijn $rijdna.Ír NaaÍ lrma luisteÍ
k alnret meer", zegt ze.
rosibelwoont in een kamp in Gu.

ÍJila, in dë noordelijke prcvlncie
ahàlatenafqo in ÉlSalvador. Ze
:.hommelt heen eí weer op e€n
rankje ln de 9èneenschappeiijke
tent. Het geweer hàngt op haar
rug. Dat moet ze binnenkoninle.
,erèn, rest ze. Roribelkljkt uit
over de heuvels waar ze vroeger
vocht.,.lk ben blijdat de oorlog
over is",.zegt ze.,,Daar hebben
we ioch voorgevo(hten, dat El

Salvador in víede zou leven."
Driejaar was lrmà toen de oorlog
uitbràk. Ze woonde toen ook in
hel noorden, hetgebied waar d€
oorlog het hevigí wàs. Zo lang ze
zi.h kan herinneren, vielen er
ooÍnmen on ons heen.,,Íoen ik
zesjaaÍ was, vloos er een vlieg.
tuiq heellààq over en qooidè

bomm€n op het pleln, op de hui

zen.lk was h€elerg bang. Daarna
kwàmen er militaÍen. Ze doodden
twe€ van miin b.oerties."
Een 

'Àeek 
later pakte haaÍzusje

eenvÍucht op vàn destÍaal. Hei
bleek geen vruchtte zijn, maà.

,€nhandgranaai. ze raakle eer
ceen en haart\Àee handen kwiit.
Rosibel:,,Íoen besloten mijn ou.
lè6 te9Èn het leger te vechten."
le íoten zkh aan blihei !MLN,

Vrucht
brijkt

granaat

ring onderandeÍe ieG aan deon.
gelilke verdelinq van hel land te
doen. Om te voorkomefl dat bëide
partiiefl elkaàÍ weèí in de haren
vliegen, moeten ze alleberop be-
paaid€ t€íeinen blijven.
loíge is twaaiíen woont in de
hooÍdstad San Sàlvador. 0p zich
vindt hii het 'toí' dat de oonog
voorbijis. Maar hljis banq dat ziln
vader zrjn baàn kwijlra.kt ,.Hijzit
in het leq€rèn daar moet nudë Cl
heiftvande mensen weg" :eqt hrjC
uit.,.Diemensen zijn niei meer zl
nodig, nudeoorlog voorbrjis-" -r

een groep v€rz€tsstrijdeE die
voornàmelijk in het nood€n en
oosten van het land vochten. ma
ging mee. Vanaí dat moment

De e€6te tijd hielp 2e vooÍal mèt
klein€ kaíweiljes: het sjouwen vao
spullen, koken en het verzoÍgeÍl
van zieken en gewonden. Alsn€l
kÍeeg zezelÍook een geweeí in
handen ak eÍ gevechten uitbra.
ken. Er bestonden vooÍ haaÍ
sle(hts twee sooÍlen mensen:
'wij en'dëvijàíd'. Hoeveelsolda-

t€n ze heeftgedood, weetze niet.
z€ kijkt sirak voor ,l.h uit.,,ze

De gueÍilla.slrijderr begonnen
hun oorloq omdatze we.deÍ on-
derdrukt door het legeÍ en ook
omdat bijna alhèt 9eld, het land
en de fabrieken in ElSalvadorvan
veertiën rijke familes waren. Nu
,ijn er meer rijke mensen, maa,
het overgrote deel van de bevol-
king bestaat nog íeeds Lrit arÍÍè
boeren. zij hebben !aèk niei ee.,
grond om mais tè veftoLrwen.
Destrijd is nu oveí. Er is geen ech.
t€winnaar. maarhel verzet en de
regering beslolèn na twààlÍjaar
ooílo9 de wapent neer te leggen.
ln januèíi tekenden ze vÍedesàk.
koorden. Daarin belooÍt de rëge

Ve€lv€Ítrouwen in de gueíilla.
strijder§ van her FMLN h€efr hij
niet. ,,Ze houden wapens achtèr.
terwijlze alles moeten inlevgrèr.
ze kunnen zo weer beqinnen."
Telmà orellana heeft er welver.
trcuwen in dàt hetvrede blijÍt.
,,Niemand wilmeer oorlo9", zest
ze. Ze woont in 5àniose as Flo,
res, twintig kilometer van h€t
kampvan Rosibel. Ook zijhëeÍt de
ooÍlog van di.htbij meegemaakt.
TwàalÍjaar qeled€n viuchtte ze
met hààr oudèls naar HonduÍas.
vanwege het geweld. ,.oaar
moeíen we in een kaínpwonen.
We mo.htenerniet uit. om het
kamp stonden militairen om ons
te bewaken." 3 Nachts was hel er
vréselijk koud, herinneÍt re zich.ln
1986 keerde ze met een groepan.
dere mensen terug naar ElSalva-
doÍ.,,We wilden weer hier wo-
nen. Dit isioch ons eigen land."
Ditjèar is er veelverandeÍd, vindt
Telma.,,Ér isgeen slrijd meer, we
lopen zo de íraat op. Nuhebben
we e(ht onze vrUheid teÍu9.
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leeftÍd maakte niets uit in El Salvador.


