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WERELD 

 

FBI kreeg van Witte Huis-functionarissen te horen dat ze Al Qaeda de schuld moesten geven van de 

Anthrax-horor 

 

Door JAMES GORDON MEEK 

DAILY NEWS WASHINGTON BUREAU 

- 

03 aug 2008 om 6:32 pm 

 

WASHINGTON - In de onmiddellijke nasleep van de miltvuuraanslagen van 2001 drongen ambte-

naren van het Witte Huis er herhaaldelijk bij FBI-directeur Robert Mueller op aan om te bewijzen dat 

het om een aanval van Al Qaeda ging, maar onderzoekers sloten dat uit, zo heeft de Daily News 

vernomen. 

 

Na de dood op 5 oktober 2001 van Robert Stevens, die aan miltvuur was blootgesteld, werd Mueller 

"in elkaar geslagen" tijdens de ochtendbriefings van president Bush omdat hij geen bewijs had gele-

verd dat de dodelijke sporen het handwerk waren van terroristisch meesterbrein Osama Bin Laden, 

aldus een voormalige assistent. 

 

"Ze wilden echt iemand in het Midden-Oosten de schuld geven," vertelde de gepensioneerde hoge 

FBI-ambtenaar aan The News. 

 

Op 15 oktober 2001 zei president Bush: "Er kan een mogelijk verband zijn" met Bin Laden, en voegde 

eraan toe: "Ik zou het hem niet kwalijk nemen." Vice-president Cheney zei ook dat Bin Ladens hand-

langers getraind waren "in het inzetten en gebruiken van dit soort stoffen, dus je begint het allemaal 

in elkaar te passen." 

 

Maar de FBI wist toen al dat antrax uit brieven aan media en een Amerikaanse senator een militaire 

variant van het biowapen was. "Heel snel vertelden [Fort Detrick, Md., deskundigen] ons dat dit niet 

iets was wat iemand in een grot kon bedenken," zei de ex-FBI ambtenaar. "Ze konden niet de ene 

week van een stanleymes overgaan op antrax voor wapens de volgende week."jmeek@nydaily-

news.com 

 


