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Anthrax verdwenen uit legerlab 

20 januari 2002 

Door JACK DOLAN en DAVE ALTIMARI, Courant Staff Writers 

 

Laboratoriummonsters van miltvuursporen, ebolavirus en andere pathogenen verdwenen be-

gin jaren negentig uit de onderzoeksfaciliteit voor biologische oorlogsvoering van het leger, 

tijdens een turbulente periode van arbeidsklachten en beschuldigingen tussen rivaliserende 

wetenschappers daar, blijkt uit documenten van een intern legeronderzoek. 

 

Het onderzoek van 1992 vond ook bewijzen dat iemand 's avonds laat stiekem een lab binnen-

ging om ongeoorloofd onderzoek te doen, blijkbaar naar miltvuur. Een cijferteller op een la-

boratoriumapparaat was teruggedraaid om het werk van de mysterieuze onderzoeker te ver-

bergen, die het verkeerd gespelde label "antrax" in het elektronische geheugen van de ma-

chine achterliet, volgens de documenten die The Courant heeft verkregen. 

 

Experts zijn het er niet over eens of de verloren exemplaren een gevaar vormen. Een woord-

voerder van het leger zei van niet, omdat ze effectief gedood zouden zijn door chemicaliën in 

voorbereiding op microscopisch onderzoek. Een vooraanstaand moleculair bioloog zei echter 

dat veerkrachtige miltvuursporen mogelijk uit een behandeld specimen kunnen worden ge-

haald. 

 

Bovendien zei een wetenschapper die ooit in de legerfaciliteit werkte, dat het door slechte 

voorraadcontroles mogelijk is dat sommige specimenen verdwenen terwijl ze nog levensvat-

baar waren, voordat ze werden behandeld. 

 

Niet ter discussie staat wat de incidenten zeggen over de desorganisatie en het gebrek aan 

veiligheid in sommige delen van het U.S. Army Medical Research Institute of Infectious 

Diseases - bekend als USAMRIID - in Fort Detrick, Md., in de jaren 1990. Fort Detrick is 

vermoedelijk de oorspronkelijke bron van de Ames-antraxstam die bij de postaanvallen van 

afgelopen herfst is gebruikt, en onderzoekers hebben daar en in een handvol andere overheids-

laboratoria en private ondernemers mensen ondervraagd. 

 

Het is onduidelijk of Ames een van de antraxstammen was in de 27 sets monsters die na een 

inventarisatie in 1992 in Fort Detrick als vermist zijn opgegeven. De leger woordvoerder, Ca-

ree Vander-Linden, zei dat tenminste een deel van de verloren antrax niet van Ames was. Maar 

een voormalige laborant die werkte met een deel van de antrax die later als vermist werd op-

gegeven, zei dat hij alleen maar met de Ames-stam heeft gewerkt. 
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Ondertussen is een van de 27 sets monsters gevonden en nog steeds in het lab; een woordvoer-

der van het leger zei dat het misschien in gebruik was toen de inventaris werd opgemaakt. Het 

lot van de rest, waarvan sommige monsters niet groter zijn dan een potloodpunt, blijft ondui-

delijk. Naast antrax en ebola waren er ook hanta-virus, simiaans AIDS-virus en twee met het 

label "onbekend" - een eufemisme van het leger voor geheim onderzoek. 

 

Een voormalig commandant van het lab zei in een interview dat hij niet geloofde dat de ont-

brekende specimenen ooit zijn gevonden. Vander-Linden zei vorige week dat naast de ene 

complete set monsters, er later ook enkele monsters van verschillende andere werden gevon-

den, maar ze kon geen vollediger verklaring geven vanwege onvolledige dossiers over het 

verwijderen van monsters. 

 

"In januari 2002 is het moeilijk te zeggen hoeveel er in februari 1991 verdwenen waren," zei 

Vander-Linden, en voegde eraan toe dat sommige waarschijnlijk gewoon bij het vuilnis zijn 

gezet. 

 

De ontdekking van verloren specimenen en ongeoorloofd onderzoek viel samen met een le-

geronderzoek naar beschuldigingen van "ongepast gedrag" bij de afdeling experimentele pa-

thologie van Fort Detrick in 1992. Het onderzoek bevestigde niet de specifieke beschuldigin-

gen van wanbeheer door een handvol officieren. 

 

Maar een overzicht van honderden pagina's interview transcripties, ondertekende verklaringen 

en interne memo's met betrekking tot het onderzoek schetst een klimaat van bittere persoon-

lijke rivaliteit over krediet voor onderzoek, evenals beschuldigingen van seksuele en etnische 

intimidatie. De beschuldigingen en het ongeluk werden uiteindelijk een factor in het vertrek 

van tenminste vijf gefrustreerde wetenschappers uit Fort Detrick. 

 

In interviews met de Courant vorige maand zeiden twee van de voormalige wetenschappers 

dat in 1997, toen zij vertrokken, de controles in Fort Detrick zo laks waren dat het voor iemand 

met een veiligheidsmachtiging voor het handjevol laboratoria niet moeilijk zou zijn geweest 

om biologische specimenen naar buiten te smokkelen. 

 

Verloren monsters 
 

De 27 specimenen werden als vermist opgegeven in februari 1992, nadat een nieuwe officier, 

Lt. Kol. Michael Langford, de leiding overnam van wat door de leiding van Fort Detrick werd 

beschouwd als een disfunctioneel pathologisch laboratorium. Langford, die niet meer in Fort 

Detrick werkt, zei dat hij een inventaris liet opmaken nadat hij inzag dat er "weinig of geen 

organisatie" was en "weinig of geen verantwoording" in het lab. 

 

"Ik wist dat we een in mijn ogen zeer laks en ongeorganiseerd systeem moesten aanscherpen", 

zei hij vorige week in een interview. 
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Een factor in Langfords beslissing om een inventaris op te maken was zijn vermoeden - nooit 

bewezen - dat iemand in het lab had geknoeid met dossiers van specimenen om ongeoorloofd 

onderzoek te verbergen. Zoals hij later aan onderzoekers van het leger uitlegde, vroeg hij een 

laborant, Charles Brown, "een lijst te maken van alles wat er ontbrak". 

 

"Het bleek dat er nogal wat spullen ongeregistreerd waren, wat alleen maar bevestigt dat er 

een soort verantwoordingsplicht moet zijn," vertelde Langford de onderzoekers, volgens een 

transcript van zijn interview in april 1992. 

 

Brown - wiens inventaris beperkt was tot specimenen die gedurende het kalenderjaar 1991 in 

het laboratorium waren geregistreerd - beschreef zijn bevindingen in een memo van twee blad-

zijden aan Langford, waarin hij het verlies van de voorwerpen betreurde "vanwege hun on-

middellijke en toekomstige waarde voor de afdeling pathologie en USAMRIID". 

 

Veel van de specimenen waren kleine monsters van weefsel genomen van de dode lichamen 

van laboratoriumdieren besmet met dodelijke ziekten tijdens vaccinonderzoek. De standaard-

procedure voor het pathologie lab is de monsters te weken in een formaldehyde-achtig fixeer-

middel en ze in te bedden in een harde hars of paraffine, ter voorbereiding op onderzoek onder 

een elektronenmicroscoop. 

 

Sommige monsters, met name virussen, worden ook bestraald met gammastralen voordat zij 

door het pathologie lab worden behandeld. 

 

Het is onduidelijk of alle verloren monsters deze behandeling hebben ondergaan. Vander-Lin-

den zei dat de monsters inert moeten zijn gemaakt als ze in het pathologie lab worden behan-

deld. 

 

Maar Dr. Ayaad Assaad, een voormalig wetenschapper uit Fort Detrick die veel met het lab te 

maken had, zei dat omdat sommige monsters in het lab werden ontvangen terwijl ze nog in 

leven waren - met de verwachting dat ze zouden worden behandeld voordat ze werden bewerkt 

- het mogelijk is dat sommige vóór de behandeling vermist raakten. Een nep "log slip" kan 

dan in de computer van het lab zijn ingevoerd, waardoor het leek alsof ze waren verwerkt en 

geregistreerd. 

 

Onderzoekers van het leger lijken zich zelfs af te vragen of sommige van de antrax-exemplaren 

die als vermist waren opgegeven ooit echt waren geregistreerd. Toen een onderzoeker een 

logboekstrookje liet zien en Langford vroeg of "deze bestaan of [zijn] ze gewoon verzonnen 

op een gegevensinvoer formulier", antwoordde Langford dat hij het niet wist. 

 



~ 4 ~ 
 

Ervan uitgaande dat een specimen chemisch werd behandeld en ingebed voor microscopisch 

onderzoek, zeiden Vander-Linden en verschillende geïnterviewde wetenschappers dat het on-

mogelijk is om er een levensvatbare ziekteverwekker uit te halen. Brown, die de inventarisatie 

voor Langford deed en sindsdien Fort Detrick heeft verlaten, zei in een interview dat de spe-

cimenen waarmee hij in het lab werkte "volledig inert waren". 

 

"Je kon ze op een broodje smeren," zei hij. 
 

Maar Dr. Barbara Hatch Rosenberg, een moleculair bioloog aan de State University van New 

York die voor de Federation of American Scientists onderzoek doet naar de recente miltvuur-

aanslagen, zei dat ze niet uitsluit dat miltvuur in sporenvorm het chemisch-fixeerproces kan 

overleven. 

 

"Je zou het moeten vermalen en hopen dat sommige sporen het overleven," zei Rosenberg. 

"Het zou een puinhoop zijn. 

 

"Het lijkt me een onnodig moeilijke taak. Iedereen die toegang had tot die laboratoria zou 

waarschijnlijk iets nuttigers kunnen vinden." 

 

Rosenberg's analyse van de antrax aanvallen, die breed is uitgemeten, concludeert dat de dader 

waarschijnlijk een insider van de overheid is, mogelijk iemand van Fort Detrick. De legerfa-

ciliteit produceerde antrax voordat biologische wapens in 1969 werden verboden, en experi-

menteerde met de Ames-stam voor defensief onderzoek sinds het begin van de jaren tachtig. 

 

Vander-Linden zei dat een van de twee sets antraxmonsters in Fort Detrick de Vollum-stam 

was, die werd gebruikt in de begindagen van het Amerikaanse programma voor biologische 

wapens. Het was niet duidelijk wat het type antrax was in het andere vermiste monster. 

 

Eric Oldenberg, een soldaat en pathologisch laborant die Fort Detrick verliet en nu politiede-

tective is in Phoenix, zei in een interview dat Ames de enige antraxstam was waarmee hij in 

het lab werkte. 

 

Laat onderzoek 
 

Wat Langford meer zorgen baarde dan de verdwenen specimenen was wat de onderzoekers 

"heimelijk" werk noemden dat 's avonds laat en in het weekend in het pathologie lab werd 

gedaan. 

 

Dr. Mary Beth Downs vertelde de onderzoekers dat ze in januari en februari 1992 verschil-

lende keren naar haar werk was gekomen om vast te stellen dat iemand op vreemde uren in 

het lab was geweest en onhandig de geavanceerde elektronenmicroscoop had gebruikt om een 

soort onofficieel onderzoek uit te voeren. 



~ 5 ~ 
 

 

Na een weekend in februari ontdekte Downs dat iemand in het lab de microscoop had gebruikt 

om foto's van objectglaasjes te maken, en blijkbaar was vergeten een functie van de micro-

scoop te resetten die elke foto van een etiket voorziet. Nadat ze die ochtend een paar foto's van 

haar eigen objectglaasjes had gemaakt, zag Downs tot haar verbazing "Antrax 005" op haar 

negatieven staan. 

 

Downs merkte ook op dat een automatische teller op de camera, zoals een kilometerteller op 

een auto, was teruggedraaid om te verbergen dat de foto's in het weekend waren genomen. Ze 

schreef haar bevindingen in een memo aan Langford en merkte op dat degene die de micro-

scoop gebruikte "ofwel veel haast had ofwel niet wist wat hij deed". 

 

Het is onduidelijk of het leger het incident ooit tot op de bodem heeft uitgezocht, en sommige 

insiders in het lab waren van mening dat de bezorgdheid hierover overdreven was. Brown zei 

dat veel legerofficieren het wetenschappelijke proces niet begrepen, dat volgens hem niet altijd 

een 9-tot-5 schema volgt. 

 

"Mensen over de hele basis wisten dat ze op elk moment binnen konden komen en aan de 

microscoop konden," zei Brown. "Als je een veiligheidsmachtiging had, zal de bewaker je 

niet vragen of je gekwalificeerd bent om de apparatuur te gebruiken. Ik weet zeker dat men-

sen het vaak gebruikten zonder dat wij het wisten." 

 

Uit documenten van het onderzoek blijkt dat een onbevoegd persoon die 's nachts het lab ge-

bouw binnenging, Langfords voorganger was, Lt. Kol. Philip Zack, die toen niet meer in Fort 

Detrick werkte. Een bewakingscamera registreerde dat Zack op 23 januari 1992 om 20.40 uur 

werd binnengelaten, blijkbaar door Dr. Marian Rippy, een patholoog en goede vriend van 

Zack, volgens een verslag van een bewaker. 

 

Zack was niet bereikbaar voor commentaar. In een interview deze week zei Rippy dat ze zich 

niet kan herinneren dat ze Zack binnenliet, maar dat hij af en toe langskwam nadat hij van de 

basis was overgeplaatst. 

 

"Nadat hij vertrok, had hij geen [geautoriseerde] toegang tot het gebouw. Andere mensen 

lieten hem binnen," zei ze. "Hij kende veel mensen daar en hij maakte nog steeds deel uit 

van het leger. Ik kan je vertellen, dat er geen verdachte dingen aan de hand waren daar met 

exemplaren." 

 

Zack verliet Fort Detrick in december 1991, na een controverse over beschuldigingen van on-

professioneel gedrag door Zack, Rippy, Brown en anderen die in de afdeling pathologie werk-

ten. Zij hadden een kliek gevormd die ervan werd beschuldigd de in Egypte geboren Assaad 

lastig te vallen. 
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Assaad zei dat hij dacht dat de pesterijen achter de rug waren tot afgelopen oktober, tot na de 

terroristische aanvallen van 11 september. 

 

Hij zei dat de FBI toen contact met hem opnam en zei dat iemand een anonieme brief had 

gestuurd - een paar dagen voordat het bestaan van met Anthrax geladen post bekend werd - 

waarin Assaad werd genoemd als een potentiële bio terrorist. FBI-agenten besloten na een 

gesprek met Assaad dat de brief bedrog was. 

 

Maar Assaad zei dat hij gelooft dat de timing van het briefje de auteur verdacht maakt van de 

miltvuuraanslagen, en hij is ervan overtuigd dat de details van zijn werk in de brief betekenen 

dat de auteur een voormalige collega van Fort Detrick moet zijn. 

 

Brown zei dat hij niet weet wie de brief heeft gestuurd, maar dat Assaad's nationaliteit en 

expertise in biologische agentia hem na 11 september een voor de hand liggend onderwerp 

van zorg maakten. 


