
‘Karen is een dierenbeschermer in hart en nieren die niet te-
rugdeinst als het gevaarlijk wordt of als iets niet haalbaar lijkt. 
Haar principes en passie voor dierenwelzijn zijn heilig, altijd 
goed onderbouwd en worden ook uitgevoerd.  Waar het in 
de dieren welzijnssector vaak bij woorden blijft, voegt Karen 
altijd de daad bij het woord, ongeacht  wat de gevolgen zijn. 
Ik strijd al jaren samen met haar voor een betere wereld voor 
onze dieren,  een geweldig persoon om mee samen te werken. 
Als je niet goed voor dieren bent, zou ik bang voor haar zijn.’ 
– piet hellemans

‘Er zijn maar weinig dierenbeschermers die zich zo met hart, 
ziel en strijdkracht inzetten voor dieren; niet slechts vanach-
ter een bureau maar echt in de rauwe werkelijkheid van kooi-
en, stallen en slachthuizen. Karen Soeters durft het beest in 
de bek te kijken – letterlijk en figuurlijk.’ – janine abbring 

‘Ik ben erg onder de indruk van het werk van Karen Soeters. 
Ze legt de meest gruwelijke vormen van dierenleed bloot en 
ontmaskert met gevaar voor eigen leven de fokkers, hande-
laren en organisaties die dit veroorzaken. Alleen door moe-
dige mensen zoals Karen weten we wat er zich afspeelt in de 
schimmige wereld van dierenmishandeling, hier in Neder-
land en ver daarbuiten.’ – antoinnette scheulderman
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6

v o o r u i t  m e t  d e  g e i t

INTRO – 

ALS DIERENLEED  

ONDRAAGLIJK WORDT

Mensen vragen weleens of het niet zwaar is om al dat dieren-
leed te aanschouwen en ja, dat is het. Welbeschouwd is het zelfs 
ondraaglijk, maar de gedachte dat we samen iets voor dieren 
kunnen betekenen geeft mij enorm veel kracht.

Sommige dingen staan voor altijd op mijn netvlies. Zo filmen 
we in 2017 op een galberenboerderij in Vietnam en daar steekt 
een beer zijn klauw door de tralies naar mij uit. Hij zoekt con-
tact met een mens, ondanks de gruwelijkheden die deze beer 
jaren heeft doorstaan. Er zijn namelijk nog steeds mensen die 
geloven dat berengal een heilzame werking heeft.

Toen we in Roemenië een dodingsstation voor honden film-
den probeerde ik niet in de ogen van de dieren te kijken. Doe 
ik dat wel, dan breek ik en daar heeft niemand wat aan. Ik ben 
daar om hun omstandigheden onder de aandacht te brengen. 
Net zoals bij veetransporten in Nederland, hondengevechten, 
slachthuizen en ga zo maar door. Soms denk ik ook ‘het houdt 
niet meer op’. En tegelijkertijd ben ik zo dankbaar dat er men-
sen zijn die ons steunen met donaties om dit soort reportages te 
kunnen maken. En dus telt iedere seconde, emotioneel worden 
helpt niet.
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1

GANZENVERGASSING 

SCHIPHOL 

Een horde van honderden grauwe ganzen wordt bijeengedre-
ven. Volwassen dieren, maar ook jonge ganzen hebben geen idee 
wat ze te wachten staat. Hekken voorkomen dat ze wegrennen van 
het onheil, dieren kruipen samengedrukt over elkaar heen, veren 
dwarrelen in het rond, paniek is wat de klok slaat. De mannen van 
Duke Faunabeheer hebben hier echter geen oog voor, want zij heb-
ben maar een doel: vergassen die ganzen en liefst zo veel mogelijk. 
Ik zie het gebeuren en krijg tranen in mijn ogen van dit onrecht.

Het heeft mij altijd verbaasd hoe makkelijk mensen denken 
over dieren die ‘overlast’ veroorzaken. Nu vind ik overlast al een 
begrip om later nog eens rustig te bespreken, want mensen heb-
ben overdreven snel overlast van dieren. Maar in dit geval vor-
men ze wel degelijk een gevaar voor de mens. Ik heb het over de 
ganzen rond luchthaven Schiphol. Het rapport ‘Noodlanding 
na vogelaanvaring’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid liegt 
er namelijk niet om: ‘De gevolgen van een aanvaring met forse 
vogels zoals ganzen kunnen voor vliegtuigen groot of zelfs ca-
tastrofaal zijn. De minister van Infrastructuur en Milieu moet 
daarom meer maatregelen nemen om het risico op vogelaanva-
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2

UNDERCOVER 

BIJ TORO DE LA VEGA

‘Hoi Monique, waar ben je? Ik kan je niet vinden.’ Ik hang 
op om vervolgens alle krachttermen die ik kan verzinnen te 
gebruiken. Ik ben woest. De afspraak was dat we bij elkaar 
zouden blijven. Bovenal ben ik vreselijk ongerust. Ik had haar 
helemaal niet willen meenemen. Niet omdat ze niet goed is, 
maar omdat hier ieder jaar journalisten in elkaar geslagen wor-
den. En al ziet Monique er niet direct uit als een journalist, ze 
staat er wel met een professionele camera te filmen.

Mijn emoties zijn niet onterecht. De situatie is dreigend. 
Overal politie die de grootst mogelijke moeite heeft om de voor- 
en tegenstanders uit elkaar te houden. Ik ben in Spanje bij Toro 
de la Vega in Tordesillas. Een van de gruwelijke Spaanse tradities 
waarbij dieren vreselijk misbruikt worden. Tijdens dit jaarlijkse 
volksfeest, op de tweede dinsdag van september, wordt een stier 
door een menigte te voet en te paard achtervolgd. Terwijl ze dit 
doen steken ze de stier met lansen, net zolang totdat hij dood is. 

Per jaar worden, ruw geschat, wereldwijd meer dan 180.000 
stieren, koeien en kalveren mishandeld en gedood tijdens stie-
rengevechten en soortgelijke evenementen. In het Europese 
Verdrag van Lissabon staat dat we dieren goed moeten behan-
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