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l!l onuitg.p.ktè doz€n .ltit

oen bom." Bedàclielrd carmen
Gu2rnón b6grnl 16 lachen.,.oar

is niei waar hoor. Dat soort
dingèn komt niet meer vooí ',

llggcn ,o'n rilllrg w.lkirlal.
11...,,H.1 t. nog.l imp.oviro-

Een jaar gelèden waren bon
men nog de gewoonsla zaak
van de woreld. Maar €r is 8en
hoop vorànderd in ElSalvador.
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v!ronr.chuldigl hil zich.

Als verz6lszènd6r is'venc6.e.

hooÍd3tàd gekomen

van Badlo venceremos
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van hel salvadoraan5e

vetet,

Erl

jaar lang was hii de slem
{ Wil

zullon oveÍwinnen ), de ol,iciè,
l€ zsnder van de Salvadoraanse lerzersbeweg ng FMLN.
Een

la, commèrcièla zen-

ln iànuari eindigd€ dè ooíog.

mandànro sànriàgo zar briivèn, stelt hijzich re9enwoordig

wallia.talklcr van

w6èr vooÍ als

caíos
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que2 oe olijrgroen€ lëgerkle-

toan wo.den lokeal ln.
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nu op hat veÉrouwen

ding heell hiiin de kasl gehan-

gen Ook zijn

revolutionrirè

De huidige lokatie van Badio
Vencercmos is §lechls iijdelilk
Volgènde fiaand moel do ro
dacrie weer verhui2en .,De ei-

genaaÍ van dil pand wil ons
€ruil hebben Hil is bang voor

kàpitrtl.

hel besluii om naar de hooldstad ie vèrhuizen. ,,We ziln op
weq een píoÍëssionelë èn com-

meíciéle ,endèí

té wordon

,

De ëerstë vier w€kon ve.li€pen
ni€r vrekkoloos, Al nà ver da.
g€n sloeg de bliksom in bij de
zendmast. Het euvel was nog
niot v€rholpe. ol ds z€nd6r
kr6eg lefraken mal hèt volgen.
d6 probloam: hsi sl6kÍic(eilstekort. Achi uLrrperdagvali de
si.oom weg En §mdat Venceremos noo niel oveÍ oen all..
natieve onergiebron beschikt,
kan er d6n niel gowsrki en uitgszo.den worden. Achtè, zijn

typemachi.e

kunnen,unclioneren",

in de

redàctè.uimte zil verslaggevor AlbeÍto

van 6 lol 12 uur 's ochtènds
kunnen litzenden. Her belangrijkste is dal het plbLek weel
dat Fadio v€ncor€mos niet
verdwen€n is. Als het eleklriciisitsiokori voorbj is, ziln we
volgendë maand 16 uur per

Eind 1980 werd H€nriou€z
door de lerdrng lan hel FMLN
benaded rnët dè vràag oÍ hij
wilde helpen een gueíilla-zènder op le zetten. Op dat mornent wèrkie de v6nezolasn in
N caragua vooí B6íicada, éen

krantÓa zÉh àlzotre reqen het

rechlse somoza-bew nd. Hii
zèlja.,,lk wildo graag meehel
peí mer d6 revorulië. Maar bov6nal w lde k srrijden voor de
vnthëid van me'ringsu ting.

Wel zal de zendèr een slèÍke
Daar was rn ElSalvrdor welniq
vàn over Jourhàlislèn w.rden

vgrmoord ón de redlo vrn de
kalholieke k6rk was uilg.scha,
kelo. Een nrèuwe ràdio leek mii
eèn prima middel oln tege. d.
censuur aan lè schoppen
zajn eerstè tààk was de zender
aan de praat le kritgen. ..Maar
ik had echt nul-koÍÍ1m axul v.r
sland van iechniek Eenmàa.d
lang hab ik arr€íèi snoorrjos
mèt élkaar lopen v6íbind€n, en

uitèindeliik gal het apparaat
Tarwijl h.t FMLN het eerste
grotë oÍl€nsi6í lànceerde, las

Santi6go

d€

boodschappen

vàn com àndàít Joàquin vrt
ralobos voor. ErI,aar lang br6
ven Santiago 6n zijn redecti€
h d6 berg€n. De medewerk€Ís
dod6n verslàg mel in hun 6ne
hand dà microloon, in de and6.

re een geweer Als het

even
dé

kon, speelden FMLN,ers

héldsnrol in hun verhalèn
Hel groolste gedeotte van de
uilzondingeo was p.opagenda.
zeql Heníquez nu. ,,Het wàs
nu eenmàalon2e tàak het moÍèët van de conpaà.rcs hoog

le houden Bovendien w st hèr
voll op die hónier dat er wel
deaelijk Oévochten we.d in de

bindino mel de'onderkanl van
maalschappij houden.

Vencéremos

vàak d: arme wijken in!fekke..

wérd ook onmisbàar voor bui
lànl6ndsB diplomalen en jour
nàlislen. Verslagqevers zëtten
de barichl€n van de zendér aÍ
tegen dé l6ger communiqué's
om èen evenwichiig b€sld !e
kritgen van de oodog.

Daar wonen de groepen dre
door de commerciele iniorma
riéve sraiioÍrs vaak vèrg€ten

bergén Badio

Í€Bijr de miriraiíàn ali6s in het
wèrk stàld.í ofr dè zénd.r uir
de ruchr le h6len, groeidè de
sl6i van v€nc€r€mos alloeí
maar. ..we begonnàn mst vier
mensèn. dis weinig journ.rislrek6 ervaring hadd6n. Na .€n

hi( j.6.

waran wo met 2'n

rwaalv€n, en uirerndetijk ziln
w0 uilgegroèid toi sen gro6p

van derlig mens€n mèr vsÈ
Veel van de vro€g€ro mèdewerkers zijn in de noordotiike
p.ovincië Morazan blijven wo,
non, vanwaar venceremos in
de oorlogsjàren ultzond. Zij
worden coíe§pond.nten, zègt

Hènriquez. Lachènd houdl hrj
èen warkie.talkie omhoog en
wijsl naaí de radio s_ .,Hët
FMIN heeít hondsrden van drè
dingen over voor dè ooíog

2iln 2è nuxeloos

geworden,
maer wij kunnsn zë goed ge,
bruikei We kunnsn dè radto
m€r hel meesl uirgebreide cor

r€spondènlènnet ler wered
wo.dén . grapt hij Htj b€na

d.ukl dat Venceremos èen ptu,
ritorme en óbjecrièvè zender

wódr,Oemé.senwittenqeen

.noD

peír hij.
Hen.iqu€z is er do man net
naarom zich door dit soorl din,
gen uil hel veld le laien slaan.
.,Dé m€6ste dagen h€bben we

lunclle die hijhéeÍl veíuild

voor hel dirécieurschap. Hoewel hij voor veren alrild co

dèÍ' te wordan. De

ven het

Íl.ch. biin. querill.-.chiiq".

mos' nu oveÈodig. vandaar

om 'ecn profaisiona-

garot. llct w.chten

rll. bur..u

Graujo zich op rs wlnden als dë
lichten woer eens uiivall€n.
..Hel liikl wel ol Venceremos
guèrirra.omstaidrghedën in de
b€rgen nodig heell om goed te

de

,,Onze ve6lagg€vers zu

woíden De

en

gebèurtenissen

vàn allodag, die moeten de
aandàchi ean d6 luisl€raars
gaan iréklsn. D6 mensen moÈ

l€n hun eigen problemdn

in

onze à6npak herk6nnen.'
om dë obi6clivneil te waarbo!
gen, hoeÍr de hooldredacleur
eon aanlal professionee lo0Ë

na[slen aangétrokken

..d e

geèn FMLN'lid wàren", ook
bleden w€ ruimte aan leer ing_

iournaliste. van de univeÍsitei
ten om hieí të werker. op dit
moment lopen er iien rond. we
gaan h€h niet naar hun polilie-

k6 voorkour vrag€n."
Zèll is Henriquez n €l meer!an
planom achler de micÍoíoon le
k.uipen. Hij zwijgi even, zegt
dan:,,Nou ja, misschien galkin

dstoekomslwelde€omméntarsn voorl€zen. ol kiig rk een

eigen Programma...

H)

lachl: ,,Hol is ioch aèn veÍsla

ving. Eigenlljk vind ik dat ik
plàats moel maken voor de
iéuqd. maar

lk mis de

micío-
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