
Rommert Politiek spreekt fokkers toe; 1960s 
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‘Een mooie koe is een goede koe’ 

 



Goed boeren: 
 
- ziektepreventie 
 
- rasverbetering (vette melk) 
 
- ‘verantwoordelijke’ productieniveau’s 
 
- lange-termijnstrategie 
  
 
 
 
 
 



 



Naoorlogs moderniseringproject 
 
 
- mechanisering (tractor) 
 
- schaalvergroting 
 
- productievehoging: meer koeien, meer melk 
per koe 

 



Rommert Politiek propageert nakomelingentest 

 



KI 
Pionier Jan Siebinga 

 



Dekinfecties 

 



 





Patstelling 1950s en 1960s 
 
- boeren wilden er niet aan. 
  
- focus bleef op uiterlijk, niet op productie 
 
- hoge prijzen fokdieren 
 
- kritiek van Wageningse ingenieurs 



Crisis eind 1960s en begin 1970s: 
 
 
- stagnatie economische groei; oliecrisis 
 
- 70% EEG budget naar landbouw 
 
- boterberg, melkplas door veel lagere 
wereldmarktprijzen 
 
 



 



•1960: 183.000 
 
 

•1970: 116.000 
 
 

•1980: 67.000 



Ommekeer 1970-1980 
 
 
- gebruik diepvriessperma: van 2.5% naar 86%  
 
- “Een hoogproductieve koe is een goede koe” 
 
- sleutelrol Wageningse ingenieurs 

 



Rommert Politiek 
Indexfokkerij 



Holsteinisering: moderniseringsicoon? 
(Afgeraden door ingenieurs!) 

 



 





 



 
Melkproducties: 
 
 
1970: 4652 kg 
 
1980: 5502 kg  
 
1990: 7204 kg 
 
(2010: 9000 kg) 

 



 



 



 



 



 



 



Trouw 6 november 

• Koe moet tegen een stootje kunnen  
• Coba 180 wordt over twee weken negen jaar en heeft in 

haar leven 72.505 kilo melk geproduceerd. De 
eigenaren van de koe, Gerrit en Nico Lekkerkerker in 
het Utrechtse Harmelen, vinden het een dier ’dat niet 
opvalt’. Het is een voorbeeld van een weerbare gezonde 
koe. Zij bezorgt de boer weinig werk en veel melk. 
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