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MAPUTO, ROTTEh.DAIU, I  9
aug. Het bompakketje dat
dinsdag Ruth First, vooroanstaand
lid van het Afrikaans Nationaal
Congres (ANC), in lvlaputo clood-
de, had waarschijnlijk r:cn wcek
eerder t i jdens een confercntic van
de Verenigde Naties mo€ten ont-
ploffen. Dit is gisteren door het
Mozambikaanse persbureau Aim
bekendgemaakt.

Het pakketje was al ecn week
geleden gearriveerd. Toen werd er
op dc universiteit  van Maputo
'waar First werkte'een VN-confe-
rentie over sociale wctenschappcn
gehouden waaraan verscheidene
anti-apartheidsactivisten deelna-
men.

Wanneer hct pakkctje toen was
geopend, aldus Aim, zouden er
nog vele andere activisten zi jn gc-
dood.

Uet Al. lC heeft inmiddcls dc
Zuidafr ikaanse vei l igh,: idsdienst
de schuld gegeven van de aarislag.
De correspondent van dc Britsd
Times lraalt  vanochtend een hoog-.
geplaatste Zuidafr ikaan;e vei l ig. '
heidsfunctionaris aan die elke ver-
antwoordelijkhcid voor de aamlag
ontkent .

Het afgelopen jaar is evenredig
aan het toegenomen aantal acties
van het ANC in Zuid-Afr ika het
ANC in  het  bu i ten lant l  doe lwi t
geworden van aanslagen In Zirn.
babwe werd bijvoorbecld vorig
jaar de ANC-vertcgenwo<lrdiger
vermoord en eerder dit  . laar werd
in Londen een aanslag gepleegd
op het r\NC-kantoor, aldaar.

De Portugese president Eanes
heeft gisteren zi jn deeln,:ming be-
tuigd aan zijn Mozarnbikiunse
ambtsgenoot over de rnoord, die
hij veroordeelde. Hct hoofdkan-
toor van de Organisatie van Afr i-
kaanse Eenheid (OAE) in /rddis
Abeba sprak zi jn afschuw uit  ovcr
de aanslag.

Zevea anti-apartheidsorganisa-
t ies  in  Neder land hebben de aan-
slag vcroorrleeld. De ontwikke-
l ingsorganisatie Novib sprak in
een tc legram aan de un i rers i tc i ten
van Maputo haar afgri lzcn uit .
Volgens de Novib werkte First in
een dorlr de <lrganisatie gesteund
project in Mozambique.

Ruth First behoorde met haar'
man Joe Slovo tot de vooraan-
staande blanken in de ANC. Haar
man u/as rnedeverantvvoortlelijk
voor hct uitst ippelen va)r de rni l i -
taire st:ategie van de bevri jdings-
beweging en volgens de Zuir lafr i--
kaanse- aur,oriteiten zat Slovo bij-
voorbeeld achter de spcctacrr laire
aanslag in l98l op de grote petro-
chemisr:he instal iat ies t i j  Johan-
nesburg.

Ui t  rv : l inge l ichte  l . l r ingen
wordt vetf ioir i ,=n r lnt dt ir t ' r loesi

van het echtpaar in de ANC ech-
ter afnam nadat vele gevluchtc
zwarten tot de bevri jdingsbewe-
ging toetraden na de rel len in So
weto in  1976.

De in 1925 geboren First was
l id van de verboden Comrnunist i-
sche part i j  cn verl ict in 1964
Zuid-Afr ika. Ze heeft enkele boc-
ken geschrevcn. Haar laatste boek
,,The Mozambique Miner", over
Mozambikaanse arbeiders in
Zuid-Afr ika, komt binnenkort uit .
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