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De kaaszuiveringsfabriek van Bernard Maurits Domsdorf in 
Nieuwkoop, deel 1.

Jan Vork

In de Nieuwe Woerdensche 
Courant van zaterdag 16 
juni 1928 wordt in een kort 
berichtje bekend gemaakt 
dat het bestuur van de R.K. 
Jongensschool uit Nieuw-
koop aan de heer B. M. 
Domsdorf studieverlof verleent voor de tijd van een half jaar. Deze Bernard Maurits 
Domsdorf is op 20 oktober 1889 geboren in Wamel. Door middel van het prepareren 
van kaas met een gebrek probeert hij de problemen bij het kaasmaken te verminde-
ren en Nieuwkoop aan extra werkgelegenheid te helpen. Het avontuur van Doms-
dorf biedt een mooi inkijkje in de ontwikkelingen in de toenmalige zuivelbereiding 
en -handel, de manier waarop hij Nieuwkoop aan werkgelegenheid hoopt te helpen, 
en het laten zien hoe de Nederlandse zuivelhandel haar nationale en internationale 
naam probeert hoog te houden. 

Onderwijzer
Domsdorf komt uit een onderwijzersfamilie uit Wamel en is hoofd van de lagere school in 
zijn geboortedorp. 1n 1922, hij is dan wethouder, zegt hij zijn baan op om in Nieuwkoop 
tijdelijk hoofd van de R.K. Jongensschool te worden. De R.K. Jongensschool in Nieuwkoop, 
opgericht in 1873, is de derde katholieke school van Nederland nadat bijzonder onderwijs 
weer was toegestaan. In 1923 
trouwt hij met Anna Antonia 
van der Weijden. Zij is een 
dochter van P.A.Th. van der 
Weijden, de toenmalige bur-
germeester van Nieuwkoop. 
Van 1922 tot 1929 is hij (met 
een korte onderbreking) hoofd 
van de R.K. Jongensschool in 
Nieuwkoop. Naast zijn baan 
in het lager onderwijs geeft hij 
in de wijde omgeving avond-
cursussen tuinbouw. 

Afb. 1 Half jaar studieverlof voor schoolhoofd B.M. Domsdorf.

Afb. 2 Leerlingen R.K. Jongensschool in 1927; achteraan links juffrouw 
Valkenet en rechts meester Domsdorf (egendom auteur)



rondom niewecoop 30e jaargang nummer 1 maart 2020

13

In zaken
In Nieuwkoop gaat het in die tijd niet voor de wind, er is te weinig werk en de inkomsten 
zijn laag. Het valt niet mee om deze situatie te verbeteren. In de Eerste Wereldoorlog laat de 
schoonvader van Domsdorf het gebied van de Oudendam droogleggen met de bedoeling om 
er tuinbouwgebied van te maken, ‘De ontginning’ genoemd. Tinus, de zoon van de burger-
meester, probeert door middel van een naamloze vennootschap een half miljoen gulden bij 
elkaar te krijgen en begint er ‘Kwekerij N.V. De Oudendam’. Domsdorf wordt bij zijn zwager 
commissaris van de naamloze vennootschap.

KAASZUIVERING

Vinding
Kort daarvoor is Domsdorf in het nieuws. Hij heeft iets gevonden waarmee kaas, die door een 
teveel aan bepaalde bacteriën niet meer voor consumptie geschikt is, zo te behandelen is dat 
de kaas weer ’gelijk’ is aan niet behandelde kaas.
Honderd jaar daarvoor zijn er nog geen koeltanks en ook nog geen vrachtauto’s om de melk 
weg te brengen. Het is, vooral in de zomer, een probleem om de melk te bewaren. Daarom 
wordt er van de verse melk vaak boter of kaas gemaakt. Kazen kun je veel langer bewaren en 
bovendien brengen kazen meer geld op. Kaas maken is een secuur werk, ook nu nog. Als er 
bij de bereiding teveel bacteriën in de kaas komen kan het goed mis gaan. Zulke kaas krijgt 
namen als taai, knijperig, groot gatig, los, blauw, bol, heft, gerezen, tikkerig, enz. Deze kaas 
kan gaan rijzen en scheuren en daardoor hoegenaamd waardeloos worden. 

In de belangstelling
Op 13 september 1926 verschijnt er in de Leidsche Courant een groot interview met Doms-
dorf. Het interview wordt afgenomen door een Nieuwkoper die onder het pseudoniem Cri-
ticus regelmatig het gebeuren in Nieuwkoop en Noorden onder de loep neemt. Na enige tijd 
verschijnen er in de Leidsche Courant artikeltjes waarin ene Observator Criticus de maat 
gaat meten. Dit gebeurt een aantal jaren achter elkaar. Maar goed, Domsdorf krijgt voor zijn 
kaasbewerking gratis reclame in een groot verspreidingsgebied!
Hierna volgt een weergave van het interview. Na een inleiding door de redacteur volgt een 
gedeelte met vraag en antwoord, waarbij Criticus de vraag stelt (cursief) en Domsdorf het 
antwoord geeft. 

Afb. 3 De Telegraaf van 23 december 1927.
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‘EEN BELANGRIJKE VINDING OP KAASGEBIED
Reeds geruime tijd wordt in de kringen van de kaasbereiding en kaashandel zeer levendig een 
middel besproken, dat de heer Domsdorf te Nieuwkoop uitvond tegen heft in de kaas. Vooral 
in de kaas komt deze ziekte in hevige mate en vrij algemeen voor. Ten gevolge waarvan de 
prijzen nog sterker worden gedrukt dan zij reeds gedrukt waren. Het veehoudersbedrijf wordt 
daarvan zeer de dupe.
Wij vonden het van belang om van deze vinding wat meer te weten en vroegen den heer 
Domsdorf een onderhoud aan. Genoemde heer is sedert Juli 1922 hoofd van de R.-K. Jon-
gensschool alhier, was meerdere jaren verbonden aan een chemische fabriek in Duitschland, 
terwijl scheikunde zijn lievelingsvak was en bleef. Het onderhoud werd welwillend toege-
staan.’
 
Mag ik iets weten omtrent uw vinding tegen heft in de kaas welke vooral in landbouwkrin-
gen zo druk besproken wordt?
Uit den aard der zaak kan ik over het procedé zelf niet uitweiden, omdat dit geheim blijft 
en octrooi is aangevraagd, dit alleen kan ik u zeggen, dat het een toepassing is der electro-
chemie.
Was het toeval of is u door studie tot de vinding gekomen?
Het is een vinding zuiver door studie verkregen, een studie van eenige jaren, waarin ik stap 
voor stap door allerlei onderzoekingen en proefnemingen tot het verworven resultaat ben 
gekomen.
Mag ik ook weten wat u precies be-
doeld met het „verworven resultaat”?
Door een bewerking gebaseerd op 
mijn vinding worden de groote en 
kleinere gaten in de kaasmassa, welke 
veroorzaakt worden door de rijzings-
bacteriën, niet alleen gesloten doch 
het zuivel wordt ook een homogene 
massa. Hierin ontstaan door nagisting 
weer enige gaatjes met mooie blinken-
de wand, zoogenaamde vetgaatjes. 
Het boor vormt een paar weken na 
de behandeling een buigzaam geheel, 
terwijl het zuivel ook smedig wordt, al 
was dit eerst taai.

Doet uw bewerking geen schade aan den goede smaak van de kaas?
De smaak van heftige kaas is veelal bitter of zoet, als regel is het onsmakelijke kost, vaak zelfs 
ongenietbaar. Door mijn bewerking ondergaat echter ook de smaak een groote verbetering, 
wat dan ook een belang is dat voorop staat.
Is u er van overtuigd, dat het procedé of de methode werkelijk af is, dat die ook wetenschap-
pelijk zijn gewaarborgd?

Afb. 4 Kaas
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Het procedé in zijn engere beteekenis is af. De kleine installatie, die ik thans in werking heb 
heeft mij evenwel reeds zeer veel geleverd omtrent de toepassing van het beginsel. Ongetwij-
feld zal van die ondervinding bij uitbreiding partij getrokken worden, dit zal de kwaliteit ten 
goede komen.
U heeft toch nog geen ondervinding met de toekomst. U weet toch niet of een ongunstige 
nawerking mogelijk is?
Ik kan nog slechts het bewijs leveren dat loopt over circa acht maanden, doch ik voor mij 
weet zeker dat de ziekte door toepassing van mijn methode volkomen genezen wordt. Niet 
alleen dat doch ook dat zij nooit in dezelfde kaas meer kan voorkomen. Indien althans dat de 
inwerking voldoende is geweest.
Trouwens als ik niet volkomen zeker was van mijn vinding, zou ik toch niet enkele duizenden 
guldens hebben uitgegeven voor de uitbreiding, voor het aanschaffen van machines enz. enz.

Toch hoorde ik dat bij eenigszins oude kaas het succes minder goed is!
Oude kaas is harder van korst en zuivel. Worden uit zoo’n kaas de onsmakelijke bestanddee-
len verwijderd, dan moet de korst inzinken. Een ingezonken korst is een handelsbezwaar. Uit 
zich zelf valt een korst ook wel in, maar dan blijft zoo’n kaas onsmakelijk. 
Ik geloof evenwel niet, dat het de moeite zou loonen hier veel aandacht aan te schenken. Het 
volgend jaar krijgen wij uit den aard der zaak slechts jonge kaas ter behandeling en voor jonge 
kaas geld dit bezwaar niet.
Behandelde jonge kaas draagt geen enkel spoor van de behandeling. Dit bewijst de handel 
duidelijk. Reeds 190 partijen behandeld en reeds weer verhandeld. ’t Komt voor dat hande-
laars niet behandelde partijen voor behandeld aanzien en omgekeerd. Vooral als men hoort 
waaraan men ’t meent te zien “gedokterde” kaas voor zich hebben, wordt men overtuigd, 
dat zij slechts raden. Vermakelijke voorvallen zou ik hier ter illustratie kunnen geven. Eén 
uit vele. Een flinke partij „gedokterde” kaas staat op de markt. Een handelaar kijkt over de 
rand van de brik. “Gedokterde kaas”? is zijn vraag. De boer met een onnozel gezicht: “wat is 
dat?” De kaashandelaar ter verduidelijking: 
“ja, ja, kaas, die te Nieuwkoop is geweest”. 
“Durft u er f 1000 onder verwedden - vraagt 
de boer – dat ze behandeld is? “Ik durf het 
wel!” De handelaar is nu overtuigd! Hij 
koopt voor een goede prijs. Boertje glundert, 
want hij wist het wel anders.
Hoe is de houding van den handel tegen-
over het procedé te verklaren?
Wanneer slechts kaas van weinig uiteen-
loopende kwaliteit aan de markt komt, na-
deren de minimum- en de maximumprijzen 
elkaar eveneens. Dit beteekend voor den 
handelaar ongetwijfeld een inkrimping van 
de winstmarge. De handel heeft meer be-
lang bij verwerking van kazen, die op het Afb. 5 Op weg naar de kaasmarkt.
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pakhuis tegenwerken. Groote partijen, van handelaren afkomstig, zijn dan reeds verwerkt. 
Wij maken bij die partijen evenwel een schifting, het slechtste sluiten wij uit.
Gelukt het u reeds de boeren van uw vinding te overtuigen?
Opheden kan ik 150 kazen per dag behandelen,doch ik moet voortdurend reeds menschen 
teleur stellen, die ik niet kan helpen. Plannen zijn dan ook reeds in bewerking voor een 
radicale uitbreiding, zoodanig dat ongeveer 2000 kazen per dag behandeld kunnen worden.
Wat zegt u, 2000 kazen per dag?
Weet u hoeveel kaas er dagelijks gemaakt wordt in ons land? En weet u ook dat, vooral in 
warme zomers de hoeveelheid kaas, lijdende aan heft 60 á 70 procent van de totale productie 
bedraagt?
Uitbreiding is ook noodig voor bergruimte, want thans komt het voor dat ’n scheurtje in de 
korst ontstaat, wat zijn oorzaak vindt dat ik thans nog geen goede drooggelegenheid heb. Zoo 
zijn er meer kleine gebreken welke buiten de behandeling om vaak in de kaas aanwezig zijn. 
Welke ik, zoodra mij een compleet ingerichte installatie ter beschikking staat, eveneens hoop 
te kunnen verhelpen.
Las ik niet, dat zekere heer Oppelaar eveneens tegen het los of heft in de kaas een middel 
gevonden had?
Dat bericht heeft het eerst gestaan in „De Telegraaf” waarbij men blijkbaar mij op het oog 
had want er stond: hoofd der school te Nieuwkoop. Methode en resultaten verschillen geheel 
van de mijne, doch een oordeel daarover laat ik aan anderen over. De Telegraaf heeft onlangs 
ook een artikel geplaatst over een zekeren heer Verweij te Woubrugge, die aldaar onbekend is 
en waarbij men mij ook blijkbaar weder op het oog had, wel een reden voor dit blad om zijn 
nieuwsbronnen eens te controleren.
Met dit al krijg ik toch den indruk dat zich een geweldig perspectief opent voor de kaaspro-
ductie en ook voor Nieuwkoop? U blijft toch in Nieuwkoop met uw uitbreiding?
Daartoe ben ik nog niet besloten.
Nu ik hoop het! Intusschen, wij zien de ontwikkeling van uw onderneming met groote be-
langstelling tegemoet en wenschen u het meest mogelijke succes.
Met deze wensch namen wij afscheid van den heer Domsdorf, erkentelijk en hem dankend 
voor het even welwillend als interessant interview.’

Vennootschap
In 1928 krijgt Domsdorf een Hinderwetvergunning en wordt er een kaaspakhuis gebouwd. 
Het kaaspakhuis en de fabriek voor kaaszuivering staan midden in het dorp vlak bij de Hit-
testeeg tegenover het Vliegende Paard. Waarschijnlijk is de laatste van deze gebouwen in 
1966 gesloopt als Van der Marel een schuur gaat slopen achter de latere eerste zelfbedienings-
zaak van Nieuwkoop.

Domsdorf zoekt versterking in de “kaasbehandeling” en in januari 1929 wordt in het Han-
delsregister onder nummer 5198 ingeschreven de Firma D. IJff en B.M. Domsdorf, Nieuw-
koop, A. 263 Kaashandel. Vennooten: D. IJff, te Zwammerdam en B.M. Domsdorf te Nieuw-
koop. Vol goede moed gaan de vennoten aan de slag en maken plannen voor een kaaspakhuis 
in Zwammerdam van 30 bij 40 meter en 9 meter hoog.
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Op 5 augustus 1929  meldt het 
Amersfoortsch Dagblad: 
“Belangrijk bedrijf naar Zwammer-
dam. Bewerking met bolle kaas. 
Voor onze aan industrie niet rijke 
gemeente, is zeker een feit niet van 
belang ontbloot dat een bloeiend 
bedrijf van uit Nieuwkoop naar hier 
zal worden gebracht. Wij bedoelen 
de in onze Rijnstreek zoo bekende 
inrichting van de heeren IJff en 
Domsdorf, waarin de z.g. bolle of 
losse kaas een bewerking en behan-
deling ondergaat die haar weder 
aan de geheel normale kaas gelijk 
maakt”.

In meer kranten verschijnen er advertenties waarin voor 4 cent per pond de bolle kazen zul-
len worden behandeld. Voor dat bedrag worden de ka¬zen opgehaald en weer teruggebracht. 
Kazen die na de behandeling als gewone kazen in de handel komen. 

Angst bij kaashandel
De kaashandel is bang voor een herhaling van de gevolgen van de landbouwcrisis en de boter-
fraude van de tweede helft van de 19e eeuw. Ons land en grote delen van Europa verkeren in 
die tijd in een crisis. Armoede, 
door werkeloosheid en slechte 
huisvesting en de aanhouden-
de lage landbouwprijzen is de 
aanzet tot emigratie voor zo’n 
10 miljoen Europeanen naar 
Noord-Amerika. De crisis wordt 
nog versterkt door de goedkope 
graanexport uit Noord-Amerika. 

Afb. 6a De Hittesteeg rond 1925. De 
steeg bevindt zich tussen de winkels 
van de kruideniers G.W. Pauëlsen 
(witte gevel) en Jac. Groenendijk, later 
H. van der Marel (ter hoogte van de 
elektriciteitspaal). (Collectie Leendert 
Jansen)

Afb. 6b Achter de Hittesteeg omstreeks 
1925. Rechts het perceel waar Doms-
dorf vermoedelijk zijn werkplaats heeft 
gehad. (Collectie Leendert Jansen)

Afb. 7 Inschrijving Hinderwetvergunning in 1928.



rondom niewecoop 30e jaargang nummer 1 maart 2020

18

Daar worden dan op grote schaal 
prairies omgezet in landbouw-
grond. Nieuwe boeren krijgen 
de grond bijna gratis en gaan op 
grote schaal graan verbouwen. 
Grote partijen graan worden 
daarna op de Europese markt ge-
bracht. Mede door de opkomst 
van de stoomvaart worden de 
transportkosten voor granen 
naar Europa lager dan de trans-
portkosten binnen Europa. Van mechanisatie in de graanteelt is in ons land nog geen sprake, 
dus is het moeilijk om te concurreren met het Amerikaanse graan.

De Nederlandse graanboeren op de kleigronden kunnen zich nog enigszins redden door over 
te stappen op andere akkerbouwgewassen als aardappelen, rogge en suikerbieten. Voor de ge-
mengde bedrijven op de armere gronden is dat echter niet mogelijk waardoor daar de veeteelt 
de hoofdzaak wordt. Voor de melk is echter de afzet te klein en wordt er boter van de melk 
gemaakt. Exportboter brengt aanvankelijk veel op, maar door knoeierijen komt er aan de hoge 
boterprijs een einde. Het is gedaan 
met de Nederlandse boterexport 
en er wordt steeds meer over ‘bo-
terfraude’ gesproken. Aanvankelijk 
gebeurt het door vermenging van 
boter met water, aardappelmeel, 
rundvet, reuzel enzovoort. De 
komst van de margarine verergert 
de boterfraude. Margarine, soms 
gemengd met boter, wordt voor 
‘echte’ boter verkocht. Er komen 
zelfs botermeng¬fabrie¬ken. De 
naam van de bekende Nederlandse 
boter krijgt een flinke knauw en de 
prijs van onze ‘boter’ daalt op de 
Engelse markt in 1885 tot de laagst 
genoteerde. Ons land exporteerde ook heel wat kaas. Omdat er nog geen duidelijke regels zijn 
wordt regelmatig kaas van afgeroomde melk voor kaas van volle melk aangeboden. Nadat er 
vanuit Amerika kunstmelk en kunstkaas op onze markt komt zijn de rapen echt goed gaar. In 
de kaashandel spreekt men over verschillende kaaskwesties.
In een poging om weer een van de beste zuivelexporterende landen te worden grijpt de over-
heid in 1889 met de Boterwet, in 1900 de Rijkszuivelinspectie gevolgd door de Rijksboter-
inspectie in. Er komen zuivel- boter- en kaascontrolestations en langzaamaan keert de goede 
naam van de Nederlandse zuivel terug. 

Afb. 8 Reparatie aan het dak. (bron: De Rijnbode 28 juli 1928)

Afb. 9 Aanvraag ‘vergunning tot oprichting van een fabriek voor 
kaaszuivering’. (bron: De Rijnbode 21) november 1928)
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Twijfels
De kaaswereld heeft twijfels over Domsdorfs 
methode. Het Nederlands weekblad voor 
zuivelbereiding: ’Waarom verteld hij niet hoe 
de door rijzingsbacteriën veroorzaakte gaten 
door zijn methode weer sluiten? Waarom 
verzuimd de man te melden hoe hij zijn rij-
zingsbacteriën zelve uit de kaas haalt? En die 
nagisting is dat geen nieuw beginnend los? 
En dan de inwerking van ’electro-chemie’ op 
kaas, deskundigen noemen het absurd. Er 
bestaat een vermoeden dat het gehele pro-
cedé neerkomt op verhitting. De kaas wordt 
daardoor als het ware gesteriliseerd en ’t los 
is er uit. Maar daarmede ook de micro-orga-
nismen die van jonge kaas oude kaas maken 
gedurende het liggen. Dit zou de goede naam 
van dit zuivelproduct in het buitenland wel 
eens leelijk kunnen schaden! Men vindt dat 
de zaken nu in een stadium zijn dat ingrijpen 
noodzakelijk is’.

Bronnen:
Worden vermeld in deel 2.

Afb. 10 Vignet botercontrole.

Afb. 11 Vignet Goudse boerenkaas.

Afb. 12 Lactola
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De kaaszuiveringsfabriek van Bernard Maurits Domsdorf in 

Nieuwkoop, deel 2

Jan Vork

In deel 1 van de kaaszuiveringsfabriek is te lezen dat Bernardus Mau-
rits Domsdorf de overstap maakt van onderwijzer naar kaashandelaar. 
Maar dat niet alleen. Zijn speciale belangstelling gaat uit naar kaas die 
door een teveel aan bepaalde bacteriën niet meer geschikt is voor con-
sumptie. Hij behandelt deze zodanig dat de kaas weer gelijk is aan nor-
maal eetbare kaas. Zijn vinding krijgt in de tweede helft van de jaren 
twintig ook in de pers veel aandacht. Maar gaandeweg komen er in de 
‘kaaswereld’ ook twijfels over de methode van Domsdorf.
Uit welke hoek komt de oppositie en hoe gaat Domsdorf daar mee om? 
En hoe ontwikkelt die andere nieuwheid, de kunstzuivelwereld, zich 
als reactie op de activiteiten van de Nieuwkoper? U leest het in dit 
tweede en laatste deel.    

Tegenkrachten
Het zit de kaashandelaren en exporteurs niet lekker dat er in Nieuwkoop 
’behandelde’ kaas in partijen goede kaas aangetroffen wordt. Een aantal 
hande¬laren vreest dat deze kazen de goede naam van de Hollandse kaas zal 
aantasten. Als Domsdorf in Woerden op de kaasdag van 1929 met geprepa-

Afb. 1 Rijkszuivelstation Vreewijkstraat 12 in Leiden.
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reerde kaas aanwezig is komt daar veel commentaar op. De organisatoren van 
de kaasdag wordt het extra kwalijk genomen dat hij, Domsdorf, als deelne-
mer van de kaasdag prijzen beschikbaar heeft gesteld. Diezelfde zomer wordt 
er een onderzoek ingesteld naar het Nieuwkoopse kaasprocedé. Er komt een 
Rijkszuivelvisiteur naar Nieuwkoop om naar de ’uitvinding’ van Domsdorf te 
kijken. Op 21 augustus meldt het Woerdsche Weekblad: Onderzoek van de 
Rijkszuivelvisiteur naar de bewerking en de resultaten van het procedé tot 
zuivering door kaas door de heren IJff en Domsdorf. Na een zeer nauwgezet 
onderzoek prees de Rijkszuivelvisiteur de uitvinding als volkomen geslaagd. 
Met het oog op de waanideeën omtrent deze uitvinding, welke bij velen nog 
heersen, mag voornoemd onderzoek zeker van groot belang heten.

Bedrog
De tegenstanders van het Nieuwkoopse kaasprocedé zitten echter niet stil. 
Op 10 september 1929 wijst de secretaris van de Hollandsche Maatschappij 
voor Landbouw op de gevaren van de Nieuwkoopse kaas. Hij vindt dat op 
de producent de plicht rust om aan zijn afnemers te zeggen welke kazen 
’geprepareerd’ zijn. Doet hij dat niet dan pleegt hij feitelijk bedrog, want nu 
vast staat, dat geprepareerde kaas niet volwaardig is, heeft de bewerking 
uitsluitend tot gevolg, dat 
een waarneembaar gebrek 
is gewijzigd in een verbor-
gen gebrek. 

Afb.2 Kaasmarkt te Woerden.

Afb. 3 Waarschuwing aan de afnemers.
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Reactie Domsdorf
In september 1929 komt Domsdorf met een ingezonden stuk in het Woer-
densche Weekblad.
‘De Kaas van Nieuwkoop
Geachte Heer redacteur
Wilt U voor onderstaande een plaatsje in Uw blad afstaan. Bij voorbaat dank.
Van bevriende zijde werden mij deze week enkele krantenknipsels ter hand 
gesteld, waarin de „kaas van Nieuwkoop” ter sprake kwam.
De kamer van Koophandel van Gouda heeft de kwestie aangesneden en heeft 
een commissie van onderzoek benoemd.
Ik weet niet welke opdracht deze commissie heeft. De zaak heeft meerdere 
kanten. Naast onze privébelangen (die wij zelf wel zullen bezien) raakt ze 
ook de belangen van producenten, kaasverbruikers, malerijen, handelaren. 
De commissie zal zich niet geblaameerd gevoelen, wanneer ik ze voor een 
alzijdige beschouwing incompetent acht.
Beziet zij de zaak alleen uit haar gezichtshoek, dan ligt de eindconclusie van 
het rapport al voor mij: „Barbertje moet hangen.”
De Heer Beijen spreekt van een onderzoek door den WelEd. Zeergel. Heer Dr. 
Gulik in een vijftal kaaspakhuizen te Bodegraven. In gemoede Heer Beijen, 
slaat U de wetenschappelijken zin van een Nederlandsche dokter zoo laag 
aan, dat Dr. van Gulik na zulk „een onderzoek” een oordeel uit zou spreken. 
Zou hij oordeelen over smaak zonder de kaas vóór de behandeling geproefd 
te hebben. Dat zou al te naïef zijn.
De tweede spreker, de heer A. van Wijnen, uit Gouda lijkt in zijn optreden 
meer de virtuoos met de knoet. Hij kent zijn pappenheimers! Zonder veel 
omhaal is zijn advies: „Een zwarte lijst een schandpaal moet de oplossing 
brengen. Niet te zachtzinnig met dat volkje omgaan”! Zoo’n voorstel doet 
vreemd aan uit den mond van iemand, die zich graag een paladijn der boeren 
noemt.
De zaak is met zoo’n commissie natuurlijk niet van de baan: zoo goedgeloovig 
zullen de heeren wel niet zijn. Daarom waag ik mij aan een raadgeving: Wilt 
ge werkelijk klaarheid in deze zaak, bewerk dan dat door het Departement 
van Landbouw een commissie wordt ingesteld, wier samenstelling waarborg 
is, dat deze aangelegenheid onbevooroordeeld en alzijdig wordt bezien. Zulk 
een commissie zullen wij met alle welwillendheid tegemoet treden.
‘t Zal dan blijken of ‘t de slechtste kazen waaraan de muizen knagen.
B.M. Domsdorf
Lid der firma IJFF DOMSDORF Nieuwkoop’
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Boycot
In oktober 1929 worden er maatregelen beraamd om het procedé van Doms-
dorf tegen te gaan. In een vergadering van de Kamer van Koophandel te 
Gouda komt een eerder ingestelde commissie tot de conclusie dat de kaas 
die in Nieuwkoop is behandeld de naam van de Hollandse kaas schaadt. Er 
wordt een reeks van maatregelen beraamd om de toepassing van het procedé 
tegen te gaan. Een half jaar later besluit de Vereniging van Kaashandelaren 
om voortaan op de koop- en waagbriefjes een door de boeren ondertekende 
verklaring te vorderen, volgens welke de verkochte kaas gaaf is, zonder ge-
breken en niet ’geprepareerd’. 

Tegenstanders van het 
Nieuwkoopse kaasprocedé 
laten steeds meer van zich ho-
ren. Er komt een verzoek om 
op deze kazen een duidelijk 
teken aan te brengen zodat 
een eventuele koper kan zien 
wat hij koopt. De vanwege de economische crisis opgerichte Crisis-Zuivel-
Centrale komt met een mededeling waarmee kaashandelaren-waaghouder 
en erkende producenten er op gewezen worden dat het verboden is zo’n 
“toestel” in het bezit te hebben. Mocht men in overtreding zijn dan volgt 
onherroepelijke doorhaling uit het register van ingeschreven kaashandelaren. 

Brabantse kaas
En de kaashandelaren krijgen met nog meer nieuwigheden te maken. Naast 
de “Nieuwkoopsche Kaaszuiveringsfabriek” maakt in Tilburg een fabriek 
(“De eerste Nederlandsche Kunstkaas Fabriek Verubo”) van taptemelk en 
melkvreemde vetten kaas. De Brabantse boeren die boter van hun melk ma-
ken weten met de taptemelk, die overblijft van de boterproductie, geen raad. 
In samenwerking met ERU-Kaas wordt er een op kaas gelijkend product van 
gemaakt. De wetgeving staat echter niet toe om het kaas te noemen. On-
der de naam Plantex-margarinekaas wordt het op de markt gebracht. Omdat 
de namaakkaas ook niet op echte kaas 
mag lijken zijn zij zeshoekig van vorm 
en groen van korst. Deze kaas wordt 
echter geen succes en is na korte tijd 
niet meer op de markt te vinden. 

Afb. 4 Vereniging van Kaashandelaren. (bron: Het Leeuwarder 
Nieuwsblad; 22 april 1930)

Afb. 5 Twee aangesneden namaakkazen.
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Kunstmelk
Maar de ’kunstzuivelwereld’ zit niet stil; er komt kunstmelk, ook wel mar-
garinemelk genoemd, en kunstroom. De overheid maakt verordeningen die 
het melkboeren verbieden om ’bepaalde artikelen’ in voorraad te hebben in 
ruimten waar ook melk verkocht wordt. Op plaatsen waar boter bereid wordt 
is het verboden margarine in voorraad te hebben. 
De komst van de kunstmelk wordt door de boeren wat anders bekeken dan 
de overige kunstzuivelproducten. Omdat de kunstmelk goedkoper is dan ge-
wone melk krijgen pasgeboren kalveren eerst enige tijd echte melk en gaan 
dan over op kunstmelk. De kunstmelk wordt een gewild veevoer, in het 
bijzonder bij de kalvermesterijen.

Ontbinding vennootschap
Na alle tegenslagen zien IJff en Domsdorf er van af om een ’groote inrichting’ 
voor de kaasbewerking te stichten. Tot slot krijgen zij nog even concurrentie 
van de kleine vacuümketels waarmee het gas uit de kaas gehaald kan wor-
den, maar ook de vacuümketels worden geen succes. 
Domsdorf trekt zich terug uit de ’kaaszuivering’ en exact zes jaar na oprich-
ting wordt per 1 januari 1931 de Vennootschap onder firma D. IJff en B. M. 
Domsdorf ontbonden. D. IJff zal het bedrijf voortzetten in Zwammerdam, al 
is daar in de kranten niets over terug te vinden.
Ondanks dat de firma al per 1 januari 1931 is ontbonden staat er op 11 juli 
1931 namens Domsdorf toch nog een advertentie van zijn Kaaszuiveringsfa-
briek in de Leidsche Courant. Domsdorf is dan al niet meer actief in de ’kaas-
zuivering’. Wellicht is er een eerdere opdracht geweest voor het plaatsen van 
deze advertentie.

Vertrek uit Nieuwkoop
In maart 1932 verlaat Domsdorf Nieuwkoop. Na een korte tijd in Loenersloot 
te hebben gewoond verhuist hij naar Utrecht. Bij zijn verhuizing zegt hij ook 
zijn commissariaat in De Oudendam op.
Er moet nog een verslag komen van de commissie voor onderzoek naar de in-
vloed van het zogenaamde prepareren op de kwaliteit van kaas. De commissie 
bestaant uit vertegenwoordigers van de Vereeniging van Kaashandelaren te 

Afb. 6 Handelsregister Kamer 
van Koophandel. (bron: Leidsch 
Dagblad, 31 januari 1931)
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Bodegraven, de Kamer van Koophan-
del te Gouda, het Rijkscontrôle-station 
te Den Haag en de Rijkszuivelconsu-
lent uit Gouda, een inspecteur van de 
regeering, Dr. Boekel en meer bekende 
personen op zuivelgebied, als mede de 
Fa. IJff en Domsdorf’. In het najaar van 
1932 komt er een verslag:

Het resultaat van de proefnemingen 
leidt tot de conclusie, dat de oor-
spronkelijke klachten van de zijde van 
den handel tegen het prepareeren ge-
grond zijn en brengt de commissie tot 
de volgende overwegingen.
Uiterlijk is geprepareerde kaas veelal 
niet te onderscheiden van goede niet-
geprepareerde kaas, zoodat mengen 
van geprepareerde kaas door een par-
tij goede kaas - gelijk volgens den han-
del door sommige producenten werd 
gedaan -  als bedrieglijk moet worden 
aangemerkt en, den eerlijken handel 
in de weg staat. De geprepareerde 
kaas toch zal in de consumptie tegen-

vallen; de kwaliteit is niet in overeenstemming met de uiterlijke beoorde-
ling, zooals bij een niet geprepareerde kaas wel het geval is.

De commissie meent zich voorshands van het nemen of doen nemen van 
maatregelen te moeten onthouden, omdat sinds de proefnemingen blijkbaar 
weinig kaas meer ge-
prepareerd wordt en 
daardoor geen klach-
ten van handelszijde 
over schade veroor-
zaakt door geprepa-
reerde kaas zijn bin-
nengekomen. 

Afb. 7 De Kaaszuiveringsfabriek te Nieuwkoop. (bron: 
De Leidsche Courant, 11 juli 1931)

Afb. 8 Conclusie preparatie van kaas. (bron: Het Utrechts Nieuwsblad, 
11 november 1933)
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Nog niet vergeten
Kort na de Tweede Wereldoorlog komt de naam van Bernard Maurits Doms-
dorf in verband met kaas nog eenmaal in beeld. De Nederlandse zuivelhandel 
is op zoek naar nieuwe afzet in de Verenigde Staten. Op 19 februari 1946 
schrijft Het Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en handel hierover 
het volgende. ‘NEDERLAND heeft goede kansen in de Ver. Staten. 9 millioen 
Nederlanders moeten produceeren voor 9 of 10 millioen “top”- Amerikanen. 
Het mag duur zijn, als het maar goed is.’
Op zoek naar afzet wordt de markt voor rookkaas besproken. In ons land 
is nog geen ervaring met het roken van kaas maar er is wel studie naar ge-
daan. In hetzelfde vakblad lezen we  hierover: ‘Bij harde kaas onderbreekt 
men na eenigen tijd het rijpingsproces, dat men op een bepaalde constante 
temperatuur laat verloopen en rookt dan de kaas. De overmatige gasontwik-
keling, tijdens deze rijping opgetreden, maakt het noodig de kazen vóór het 
rooken te ontgassen (onder verminderde luchtdruk). De openingetjes in de 
korst, waardoor het gas “uitgezogen” is, sluiten zich en het hieropvolgende 
rooken doet het noodige voor conserveering der kost. Hier zien wij dus de 
methode van ontgassen toepassen, zooals die in ons land indertijd is aanbe-
volen (Domsdorf) voor het verbeteren van kaas met heft, welke werkwijze 
later is verboden. 
Tot zover de geschiedenis van het voormalige kaaspakhuis van Domsdorf. 
Naar verluid is deze ruimte in de Tweede Wereldoorlog ook als gaarkeuken 
in gebruik geweest. 
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