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WILLEMSTAD (Curaçao), maandag Dierenrechtenactivist Paul Kraaijer, die afgelopen 
weekeinde Nederland verbaasde met zijn biecht dat hij bijna een kwart eeuw infiltrant 
was voor inlichtingendiensten, vertelt in dit tweede reportagedeel uitvoerig verder hoe hij 
precies opereerde. Een unieke kijk in de werkwijze van de AIVD. Kraaijer: ,,Nu heb ik 
die rol van me afgegooid en kan ik voor het eerst open zijn naar degenen die onwetend 
mijn rol nooit hebben kunnen begrijpen. Maar ik geef ook een kijkje in de keuken van 
hoe de AIVD werkt in het veld ...  

Juli 2008. Dierenrechtenactivist Paul Kraaijer schrijft op een van zijn weblogs in het 
leven geroepen om zijn dekmantel als activist nog meer geloofwaardigheid te geven een 
uitvoerig verslag van een bijeenkomst van 300 spijkerharde dierenrechtenactivisten in 
Groot-Brittannië bij s werelds grootste en meest beruchte dierproefcentrum Huntingdon 
Life Sciences (HLS). 

Met de wijsheid van nu dat Kraaijer een rol speelde zijn z n weblogs vreemd. Bevlogen 
schrijft hij over de demonstratie: De demonstranten konden het bloed haast ruiken en de 
pijn van de apen horen. Een oudere dame barstte in huilen uit.  

In werkelijkheid was Kraaijer op verzoek van de AIVD naar Engeland gereisd, om door 
te dringen tot s werelds meest radicale dierenrechtenorganisatie, SHAC, die al jaren 
bikkelhard actie voerde tegen het Britse proefdiercentrum. 

Stationnetje Mijn komst was door de AIVD aangemeld bij de Britse inlichtingencollega 
s. In Zuid-Londen pikte een activist me op bij een klein stationnetje in Coulsdon South. 
Mijn verblijf bij hem was spannend, ik moest enorm oppassen om niet ontmaskerd te 
worden, maar zelfs die activist vertrouwde mij volledig. De Nederlandse 
dierenrechtenactivist Robert Molenaar (voorman van de Nederlandse actiegroep ADC, 
red.) had mij met hem in contact gebracht en daar was de AIVD zeer content mee.  

Infiltrant Kraaijer protesteerde de volgende dag, na het s nachts verplicht meehelpen 
knutselen aan protestborden, bij de poort van het Britse proefdiercentrum in 
Petersborough. Ook toen was mijn AIVD-contactpersoon aanwezig, zowel in Londen als 
in Petersborough.  

De Nederlandse geheime dienst wilde álles weten van de banden tussen Nederlandse 
activisten en de beruchte Britse activisten, die een luguber imago hadden. Temeer, omdat 
het gerucht ging dat in Nederland een afdeling zou worden opgericht van die Britse 
fanatiekelingen. 

Kraaijer: SHAC haalde wereldwijd de voorpagina s toen zij als protest uit een graf het 
lichaam opgroeven van de moeder van de directeur van een proefdierlaboratorium. Zo n 



actie zegt genoeg over hoe ver die gasten gaan. In augustus 2009 werd de 
vakantiewoning in het Oostenrijkse Tirol van directeur Daniel Vasella van het 
farmaceutische bedrijf Novartis in brand gestoken. Activisten hebben de urn van de 
moeder van de directeur van de Zwitserse vestiging van Novartis in Basel uit het 
familiegraf verwijderd. De directeur vond bij het graf alleen nog met rode verf de 
woorden: Zieh dich aus HLS zurück!  

Die snoeiharde actievorm breidde zich uit naar Nederland, en infiltrant Kraaijer zat 
midden in die orkaan. November 2008 gingen in Hilversum twee auto s door 
brandbommen in vlammen op van een oud-bestuurder van de beurs NYSE, die zaken 
deed met HLS. In een Engelstalige claimbrief, gepost op de Nederlandse website Animal 
Rights Media een website waarbij ik korte tijd betrokken was eiste de actiegroep NSYE 
Euronext Bomb Squad de branden op: de banden met het Britse proefdiercentrum 
moesten worden verbroken or your worst nightmare will come true . Het waren 
spannende en drukke dagen na die brandaanslagen, vermoeiend, belastend. Ik moest 
uiterst voorzichtig te werk gaan. Op verzoek van de AIVD informeerde ik bij activisten 
wat zij vonden en wisten van die aanslagen, maar nooit té direct, nooit rechtstreeks. 
Gelukkig kon ik toch veel vragen, omdat men mij door-en-door vertrouwde." 

Dat de AIVD De Perfecte Mol had in de hardste kern van dierenactivisten, doorgaans 
amper penetreerbaar vanwege de celstructuur en het extreme veiligheidsbewustzijn, werd 
bewezen toen Kraaijer getuige was van een discussie van een mogelijke brandaanslag op 
Glaxo Smith & Kline, een groot farmaceutisch bedrijf langs de A28 in de omgeving van 
Zeist. 

Kraaijer zat in dezelfde auto toen enkele activisten hierover enthousiast fantaseerden. 
Toen werd mij voor het eerst duidelijk dat er onder activisten binnen de Anti 
Dierproeven Coaltie (ADC) toch wel activisten zijn, die bereid zijn tot het uitvoeren van 
ondergrondse acties, maar dan natuurlijk op persoonlijke titel of onder de naam van 
bijvoorbeeld het feitelijk niet bestaande Dierenbevrijdings Front. Het gesprek vond plaats 
op de terugweg van een dag actievoeren in België. Ik reed mee met twee activisten uit de 
polder . Ter hoogte van dat farmaceutisch bedrijf begon een van hen plotseling te praten 
over of het mogelijk zou zijn een brandaanslag te plegen op het bedrijf. Ik werd 
gedwongen om ook ideeën aan te dragen, maar ik kon natuurlijk nooit al te enthousiast 
aan het gesprek deelnemen. Er kwamen suggesties om s nachts de auto op de 
vluchtstrook te parkeren met een pech-onder-weg driehoek erbij. Ze zouden dan over de 
snelweg rennen en molotovcocktails tegen de gevel smijten. Ik vermoed dat ze ertoe in 
staat waren. Een van hen komt uit een Dieren Bevrijdings Front nest . Zijn hele familie is 
er bij betrokken geweest.  

Brandaanslag Maar, er is wel een verschil tussen het bevrijden van dieren en het plegen 
van een brandaanslag. Na het interessante gesprek in de auto, overigens een oude witte 
politie VW Golf gekocht door een van de twee dierenactivisten bij de Dienst Domeinen, 
kwam ik moe thuis. Toch direct een journaaltje gemaakt en naar mijn AIVD-
contactpersoon gemaild. Moe dook ik het bed in en het gesprek heeft zeker nog een paar 
dagen door mijn hoofd gespookt. Het hield me bezig. Ik vroeg me af: Hoe vreedzaam en 
geweldloos zijn die vriendelijke, goedlachse en emotioneel geladen dierenactivisten en -
activistes werkelijk? Eigenlijk was ik dag en nacht bezig met mijn werk voor de AIVD. 
Er ging werkelijk geen dag voorbij of ik deed wel iets voor de dienst.  



De Nederlandse actiegroep Anti Dierproeven Coalitie (ADC) bezweert publiekelijk altijd 
dat hun beweging geweldloos is. Maar infiltrant Kraaijer betwijfelt dat: Korte tijd 
ontstond een Nederlandse afdeling van SHAC Nederland, die kleinschalige acties deed 
met niet meer dan zo n acht dierenactivisten bij farmaceutische bedrijven die klant zijn 
van HLS. Interessant voor de AIVD, zeker gezien de brandbomaanslagen in Nederland. 
De activisten van SHAC-Nederland waren óók ADC-activisten. Toen SHAC Nederland 
voor de eerste keer ging demonstreren moest ik er natuurlijk bij zijn. Het eerste doelwit 
was Novartis in Arnhem, rond acht uur in de ochtend. Bij het bedrijf zag ik naast een 
handjevol jonge activisten ook een handjevol agenten die er ook altijd waren wanneer de 
ADC daar protesteerde. Eén van de agenten maakte dan ook terecht de opmerking: Oh, 
jullie zijn het gevolgd door Bij de tiende keer trakteer ik op gebak . Ik vergeet dat nooit.  

En die dubbele moraal van dierenactivisten sluit naadloos aan bij een AIVD-rapport over 
dierenrechtenextremisme: In het publieke domein voeren dierenorganisaties acties die 
binnen de grenzen van de wettelijk toegestane blijven. Maar personen aangesloten bij 
deze clubs ontplooien daarnaast ondergronds ook heimelijke en gewelddadige acties." 
Zoals extreme bedreigingen als de bekladdingsactie in Noordwijkerhout met de tekst: We 
will kill your wife . 

Kraaijer: Altijd, na iedere dag op pad te zijn geweest voor de AIVD, typte ik vaak tot na 
middernacht journaaltjes. Natuurlijk kon ik overdag geen aantekeningen maken, dus 
zodra ik thuis kwam snel achter de computer en putten uit mijn geheugen. Daar zijn mijn 
AIVD-contactpersonen altijd heel blij mee geweest.  

Paul Kraaijer was tussen 1986 en 1993 infiltrant/informant voor de Regionale 
Inlichtingen Dienst (RID) van de politie in Zwolle en in de periode 1993 tot 2011 actief 
voor zowel de RID als de AIVD en de voorloper daarvan, de BVD (Binnenlandse 
Veiligheidsdienst). Soepel ging het allesbehalve, die kwart eeuw dat Kraaijer werkte voor 
de RID en de AIVD. Meermalen gaf hij er de brui aan: nooit meer zou hij voor de 
diensten werken, bezwoer hij enkele keren na forse teleurstellingen, als hij bijvoorbeeld 
geen rugdekking had gekregen op een buitenlandse missie, maar telkens werd hij tóch 
weer overgehaald om weer actief te worden als infiltrant. 

Gedurende al die jaren volgde ik voor de RID, van de regiopolitie IJsselland, nauwlettend 
de lokale groep activisten in Zwolle en omgeving. Ook werd ik met regelmaat door mijn 
RID-contact gebeld over een lokale actie of de mogelijkheid van een actie. Dat kon 
gebeuren wanneer bijvoorbeeld de premier Zwolle bezocht of Geert Wilders. Aan de 
hand van mijn informatie werd vervolgens de benodigde politie-inzet bepaald: veel of 
weinig agenten, veel kosten of weinig kosten. En, heus, altijd bleek mijn informatie 
verkregen uit het actieveld juist. Waarschijnlijk heb ik de overheid meer geld weten te 
besparen dan ik alle jaren van ze heb ontvangen.  

Afscheid Bij het afscheid vorig jaar maakte mijn AIVD contactpersoon duidelijk dat ook 
definitief alle contact zou worden verbroken. Einde oefening. De RID-medewerker zei 
wel, achter de rug van de AIVD om, contact te willen blijven houden. De AIVD zal altijd 
formeel ontkennen mij te kennen. Maar bij de dienst ligt een dik dossier van mij, gelet op 
de vele journaaltjes die ik heb geschreven. Ooit heb ik zelfs op verzoek van de AIVD 
profielschetsen van dierenactivisten geschreven en voor de RID heb ik op verzoek een 
artikel geschreven over de dierenrechtenbeweging in Overijssel, dat gebruikt zou worden 
tijdens een presentatie voor de korpschef! 



Overigens liep ik natuurlijk bij bepaalde acties ook het risico om eens gearresteerd te 
worden. Wanneer dat zou gebeuren, dan zou ik voor iedere dag in een cel een extra 
vergoeding ontvangen. Ook op dat soort momenten zou nooit mogen blijken dat ik 
werkzaam was voor de AIVD. Volgens mijn RID-contactpersoon wist zelfs zijn 
korpsleiding niet van mijn bestaan . Binnen de RID-IJsselland wisten slechts zo n vier 
personen dat ik als infiltrant werkzaam was.  

Vergaderruimte Mijn ontmoetingen met AIVD- en RID-contactpersonen vonden plaats in 
openbare gelegenheden, ver buiten mijn woonplaats of in zogenaamde safe-houses, zoals 
vakantiewoningen van RID-medewerkers, een vergaderruimte in een groot 
zalenverhuurcentrum of de woning van een politiefunctionaris waar dan in een kamer 
werd bijgepraat.  

Ik mis de bijzondere en boeiende werkzaamheden niet. Nu ik Nederland heb verlaten is 
er ook geen enkele activist die contact zoekt. Kortom, echte vrienden/vriendinnen heb ik 
gelukkig bewust nimmer gemaakt.  

Het was gewoon een rol. Ik blijf achter met een brok unieke ervaring, kennis en met de 
wetenschap dat ik feitelijk van 1986 met een paar kleine tussenpozen tot en met augustus 
2010 een dubbelleven heb geleid in een soort spannend jongensboek. Ik heb geacteerd en 
dat is mij goed afgegaan. Maar, ik heb mijn rol nooit tegenover derden kunnen uitleggen. 
Dat was psychisch en emotioneel het zwaarst van het boeiende en interessante leven als 
AIVD- en RID-infiltrant/informant en -acteur, er niet over kunnen en mogen praten met 
mensen in je directe omgeving. Nu is er een einde gekomen aan een spannend 
jongensboek, dat ik nu heb afgesloten en dichtgeslagen. Punt, uit. Een nieuw leven. Rust.  
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