Wankelend bolwerk?
‘Van notabele in het dorp werd dierenarts weer burger’
De dierenartsencoöperatie AUV die 35 jaar bestaat, heeft in het
jubileumboek een keur aan wetenswaardigheden vastgelegd. Niet alleen van de eigen organisatie, maar vooral – het mooist via portretten van practici – van de dierenartsen en hun omgeving.

D

e Utrechtse onderzoeker, historicus
en vooral begaafd auteur Peter Koolmees, schetst in zijn mooie bijdrage aan
het pas verschenen boek ‘De dierenarts –
beeld van een practicus’ de ontwikkeling
van de bedrijfsgroep. Die bestaat niet
meer uit de goedbetaalde notabelen van
het dorp. De hoofddirecteuren van de
AUV, Rens van Dobbenburgh en Nanno
Mulder, kijken in hun bijdrage terug op de
dierenarts van nog niet eens zo lang geleden: ‘Als hij hard werkte, niet te veel dronk
en niet scheidde, dan werd hij nooit echt
rijk, maar had hij het meestentijds goed.
Natuurlijk was hij vierentwintig uur per
dag en zeven dagen in de week beschikbaar. Iedereen die voor een dergelijk beroep koos, wist dat dit een van de
consequenties was.’
In het boek komen diverse auteurs – vaak
op de een of andere manier vroeger of nu
verbonden aan de AUV – terug op dit verschijnsel en we horen als het ware de
klaagzang van vorig jaar van Tjeerd Jorna
(toen nog van de KNMvD): ‘De dierenarts is
de slechtst betaalde academicus van het
land.’ En dan wordt natuurlijk ook nog
breed uitgelegd dat de 1747 geregistreerde
dierenartsen – verbonden aan zo’n 1050
praktijken – maar wát ingenomen mogen

zijn met hun coöperatie in Cuijk: de AUV.
De letters staan al 35 jaar voor ad usum veterinarium, voor diergeneeskundig gebruik. Vrijwel alle dierenartsen zijn intussen lid van de AUV, maar enkele jaren
geleden heeft ook deze coöperatie ervaren
dat de NMa (de Nederlandse Mededingingsautoriteit) het niet heeft staan op organisaties die in de eerste plaats het welzijn van hun leden hoog denken te
kunnen houden. De NMa-boete van 9,7
miljoen euro betekent tachtig procent van
het eigen vermogen. De claim ligt intussen
bij de burgelijk rechter – de uitspraak laat
niet lang meer op zich wachten – maar nu
stoppende dierenartsen krijgen voorlopig
maar twintig procent van hun ‘inleggeld’
terug. Die strop kon er ook nog wel bij...

Wegens verleende diensten
Uit het jubileumboek valt nog meer nostalgie te noteren. Voormalig AUV-directeur Bob Hoff herinnert aan de jaren
zestig toen de dierenarts eens per jaar een
nota schreef voor de veehouder, waarin
hij zonder specificatie een bedrag vroeg
voor ‘verleende diergeneeskundige diensten’.
Het karakter van het werk, de verschuiving van veedokter naar diergezondheidsmanager, het bewegen tussen maatschappij en markt: het heeft de sterk
gefeminiseerde bedrijfsgroep kennelijk
aan het twijfelen gebracht. Maar het gros
van de 36 dierenartsen, waarvan een kort
portret is geplaatst, is toch niet al te somber. Ze tekenen vast voor het best gelezen
deel van het ondanks alles evenwichtig
uitgevoerde boek, waarvan het eerste
exemplaar onlangs werd aangeboden aan
Tweede-Kamerlid Henk Jan Ormel, ooit
dierenarts en voorzitter van de AUV. Ja,
het diergeneeskundig wereldje blijft overzichtelijk.
Reimer Strikwerda

De dierenarts, beeld van een practicus
De dierenarts, beeld van een practicus, is voor € 34,65
verkrijgbaar bij AUV Dierenartsencoöperatie,
Beversestraat 23, 5431 SL Cuijk, tel. 0485-335555.
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