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Professor Rommert Politiek werd bepalend voor nieuw denken

Architect moderne
veeverbetering overleden
Met Rommert Politiek is de belangrĳkste grondlegger van de
moderne genetica in Nederland heengegaan. Ook internationaal
werd hĳ erkend als vooruitstrevend denker, die tientallen leerlingen en de boerenpraktĳk wist te inspireren.
tekst Reimer Strikwerda
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ommert Politiek, die eind vorig jaar
– enkele dagen voor hĳ 88 jaar zou
zĳn geworden – overleed, was nog altĳd
bĳzonder geïnteresseerd in de moderne
ontwikkeling van de veeverbetering en
in zĳn vroegere leerlingen. Tientallen
van hen bewezen hem de laatste eer tĳdens de afscheidsdienst in Heerenveen,
waar zĳn opvolger (ook alweer emeritus
hoogleraar) Pim Brascamp hem treffend
schetste als grondlegger van modern onderwĳs en van fokkerĳ- en geneticaonderzoek in Wageningen.
In zĳn jongere jaren deed hĳ bĳ zĳn werk
voor het Fries Rundvee-Stamboek niet alleen onderzoek naar de mogelĳkheden
van fokken op eiwit in de melk, ook bevorderde hĳ dat de zuivel mede op dit onderdeel ging uitbetalen. Politiek was de
eerste ‘veeteler’ die in Wageningen promoveerde. Tĳdens een kort dienstverband bĳ het IVO verdiepte Politiek zich in
het melkbaarheidsonderzoek.

Ruimte voor introductie hf
Nadat hĳ in 1960 lector en in 1968 hoogleraar werd aan de toenmalige Landbouwhogeschool in Wageningen, maakte hĳ zich sterk voor verbetering van de
fokkerĳmethoden, die door het succes
van de Nederlandse zwartbonten sleets
waren geraakt. Door uitgebreide proeven in de Flevopolder en in Polen toonde
Politiek aan dat de oude glorie, eerst van
het Friese vee en daarna van de Nederlandse populatie, voorbĳ was.
Hĳ maakte zich daarmee in eigen land
niet populair, maar hĳ opende ermee
wel de mogelĳkheid voor introductie
van de holsteins. Na zĳn vertrek uit Wageningen gaf hĳ overigens aan dat ‘de
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scheut hf-bloed’ naar zĳn idee bĳ een
beter beleid kleiner had kunnen blĳven.
Jarenlang trok hĳ vanuit Wageningen
het land in – vaak met vergeelde sheets
– om onder het motto ‘samen meer
kracht’ stamboeken, melkcontroleorganisaties en de ki tot eenheid te brengen.
Juist in deze periode werd hĳ bĳ de Nederlandse boeren de populaire professor,
maar ook als hoogleraar deed hĳ baanbrekend werk. Hĳ nodigde Amerikaanse
en Noorse collega’s uit voor colleges in
Wageningen en hĳ zond zĳn studenten
– van wie er maar liefst 26 promotieonderzoek deden – naar het buitenland
voor nieuwe denkwĳzen.

Nieuw nationaal beleid
De door hem bepleite concentratie van
ki-verenigingen en de introductie van
diepvriessperma maakten het mogelĳk
een modern selectiebeleid te voeren, dat
steeds meer landelĳke trekken kreeg.
Het duurde tot na zĳn afscheid als hoogleraar in 1988 voordat de werkelĳke eenheid in de Nederlandse veeverbetering
tot stand kwam, maar professor Politiek
was zeer verheugd dat de nieuwe directie tien jaar later werd gevormd door
drie van zĳn leerlingen: Jan Jansen, Jacob Chardon en Jan Dommerholt.
De waardering voor zĳn werk bleek uit
hoge Nederlandse en buitenlandse onderscheidingen – Rommert Politiek bleef
in zĳn studeerkamer in Heerenveen de
sympathieke en meelevende denker, die
vorig jaar nog de NRM bezocht en enkele
weken voor zĳn dood als breekbare man
de opening van een ki-tentoonstelling
bĳwoonde. Hĳ wilde er bĳ zĳn, zolang
hĳ dat kon. l
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