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Het bompakketje dat
aug.
dinsdag Ruth First, vooroanstaand
lid van het Afrikaans Nationaal
Congres (ANC), in lvlaputo cloodde, had waarschijnlijk r:cn wcek
eerder tijdens een confercnticvan
de Verenigde Naties mo€ten ontploffen. Dit is gisteren door het
Mozambikaanse persbureau Aim
bekendgemaakt.
Het pakketje was al ecn week
geledengearriveerd.Toen werd er
op dc universiteit van Maputo
'waar
First werkte'een VN-conferentie over socialewctenschappcn
gehouden waaraan verscheidene
anti-apartheidsactivistendeelnamen.
Wanneer hct pakkctje toen was
geopend, aldus Aim, zouden er
nog vele andereactivistenzijn gcdood.
Uet Al.lC heeft inmiddcls dc
Zuidafrikaanse veiligh,:idsdienst
de schuld gegevenvan de aarislag.
De correspondentvan dc Britsd
Times lraalt vanochtendeen hoog-.
geplaatste Zuidafrikaan;e veilig.'
heidsfunctionaris
aan die elke verantwoordelijkhcid voor de aamlag
ontkent.
Het afgelopenjaar is evenredig
aan het toegenomenaantal acties
van het ANC in Zuid-Afrika het
A N C i n h e t b u i t e n l a n t ld o e l w i t
gewordenvan aanslagenIn Zirn.
babwe werd bijvoorbecld vorig
jaar de ANC-vertcgenwo<lrdiger
vermoord en eerder dit .laar werd
in Londen een aanslaggepleegd
op het r\NC-kantoor, aldaar.

van het echtpaarin de ANC echter afnam nadat vele gevluchtc
zwarten tot de bevrijdingsbeweging toetradenna de rellen in So
wetoin 1976.
De in 1925 geboren First was
lid van de verboden Comrnunistische partij cn verlict in 1964
Zuid-Afrika. Ze heeft enkele bocken geschrevcn.Haar laatste boek
,,The Mozambique Miner", over
Mozambikaanse arbeiders in
Zuid-Afrika, komt binnenkort uit.
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De Portugese president Eanes
heeft gisterenzijn deeln,:mingbetuigd aan zijn Mozarnbikiunse
ambtsgenootover de rnoord, die
hij veroordeelde. Hct hoofdkantoor van de Organisatievan AfrikaanseEenheid (OAE) in /rddis
Abeba sprak zijn afschuwuit ovcr
de aanslag.
Zevea anti-apartheidsorganisat i e s i n N e d e r l a n dh e b b e nd e a a n slag vcroorrleeld. De ontwikkelingsorganisatieNovib sprak in
e e n t c l e g r a ma a n d e u n i r e r s i t c i t e n
van Maputo haar afgrilzcn uit.
Volgensde Novib werkte First in
gesteund
een dorlr de <lrganisatie
project in Mozambique.
Ruth First behoorde met haar'
man Joe Slovo tot de vooraanstaandeblankenin de ANC. Haar
man u/as rnedeverantvvoortlelijk
voor hct uitstippelenva)r de rnilitaire st:ategievan de bevrijdingsbewegingen volgensde Zuirlafri-kaanse-aur,oriteitenzat Slovo bijvoorbeeldachter de spcctacrrlaire
aanslagin l98l op de grote petrochemisr:heinstaliatiest ij Johannesburg.
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