van everzwijn tot vleesvarken

3 | Ontwikkelingen in Duitsland
Een variant van het Europese Groot Grootorige Landvarken was het Noord-Westduitse Marschschwein. Een goed ontwikkeld, sterk gebouwd varken met grote
sterk hangende oren. Het Marschschwein was overwegend wit, maar kon ook bont
of zwart zijn.

marschschwein

3.1 | Edelschwein
De Duitse fokkers ontwikkelden uit een verdringingskruising van het aanvankelijk
wat fijn gebouwde vroegrijpe Engelse Yorkshire met het Marschschwein, het
Duitse Edelschwein. Een robuuster Yorkshire-type met een zwaarder geraamte
dan de Engelse Large White. Een bekende fokker was Mayer uit Friedrichswert in
Thüringen, die ook de naam Edelschwein introduceerde.
In de fokkerij werd de voorkeur gegeven aan goed ontwikkelde, krachtig gebouwde
varkens, boven fijn gebouwde, vroegrijpe typen met te korte koppen en te weinig
beharing. Het Edelschwein werd gefokt op de grotere bedrijven in Sachsen-Anhalt,
Pommeren en Thüringen en in kleinere eenheden in Ammerland (Oldenburg).

edelschwein

3.2 | Veredeld Duits Landvarken
In 1846 werd in het Oostduitse Meißen al een aanvang gemaakt met de fokkerij
van een veredeld Landvarken, het Meißner Schwein. Dit type werd gefokt met
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behulp van Yorkshire-, Cumberland- of Suffolk-varkens met oorspronkelijke
Marschweine als uitgangsmateriaal. Het was een licht behaard varken met een
fijn geraamte en een relatief lange kop.
In 1884 zette de bekende Duitse fokkerijpionier Hermann von Nathusius de eerste
stamboekregistratie op. In 1888 werd de eerste varkensfokkerijorganisatie in
Duitsland opgericht, de ‘Zuchtgenossenschaft des Meißner Schweines’. Een jaar
later werd een verplichte keuring ingesteld voor opname in het stamboek. Om
een betrouwbare en uniforme selectie te kunnen toepassen werden de beren
toen al centraal opgefokt.

meißner schwein

veredeld duits landvarken

Rond 1900 ontstonden soortgelijke ontwikkelingen in andere gebieden van
Duitsland. Op verschillende plaatsen werden oorspronkelijke Marschschweine
veredeld met Engelse rassen. Aanvankelijk kwamen nog verschillende regionale
typen voor, zoals het Mindener, Ravensburger, Hoyaer en het Westfaalse type.
Friedrich Hoesch, een bekende varkensfokker en auteur, streefde destijds naar
het handhaven van constitutie, robuustheid en aanpassingsvermogen. Hij veroordeelde de toenemende invloed van de te vroegrijpe Engelse varkens. Zo werd
het Veredeld Duits Landvarken gefokt uit een veredelingskruising van Yorkshires
op het oorspronkelijke Marschschwein.
Na 1904 werd een meer uniform fokbeleid doorgevoerd, waardoor de verschillen
in de Landvarken-typen werden geëgaliseerd. Het Meißner Schwein verloor
invloed door de te grote mate van verfijning.
In 1904 werden de twee witte rassen, het Edelschwein en het Veredeld Duits
Landvarken, officieel als ras erkend. De fokkerij was sterk gericht op het behoud
van de eigenschappen van het Landvarken-type, zoals vruchtbaarheid, hardheid,
een rustig karakter en soberheid, en op het verbeteren van de mest- en slachteigenschappen.
Het Veredeld Duits Landvarken was sterk gebouwd met een brede diepe voorhand,
een matig lange, gespierde rug, sterke lendenen en een lang, matig uitgebroken
wat hellend kruis. De hammen waren in de regel wel voldoende lang, maar wat
plat en aan de binnenzijde matig gevuld.
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