
Uit de Bussumse Historie
Arsenicum en de Gooische Apotheek
Onlangs viel, terwijl ik naar iets 
zocht, een dun, langgerekt doosje 
met als opschrift ‘Ormo Skalpel-
le’ uit de kast. Op de achterzijde 
was een etiket geplakt met de 
tekst ‘Gooische Apotheek, M. J. 
Koert apotheker, Havenstraat 7, 
Bussum’. Ik opende het doosje en 
vond er vlijmscherpe mesjes in. 
Ik herinnerde me weer het voor-
val in de Gooische Apotheek, vele 
jaren geleden. Ik was een jaar of 

veertien en wilde een mol opzet-
ten. 

Op zolder had ik een oud boekje 
gevonden met als titel ‘Prepareren’. 
In het boekje werd uitgelegd hoe je 
dieren moest opzetten. Het te pre-
pareren dier diende je te ontdoen 
van zijn huid met haren of veren. 
Daarna moest je een kunstlichaam 
maken. De huid diende tegen bederf 
en insectenvraat bewerkt te worden 

met een voor mij onbekende stof: 
arsenicum! Ook sprak men van het 
gebruik van ‘bolus alba’ (pijpaarde, 
een witte klei) waarmee de schedel 
diende te worden opgevuld. Bij dit 
werkje had je een scalpel nodig. Dat 
bleek een scherp mesje te zijn dat 
chirurgen gebruiken. 
  Bij de Gooische Apotheek bestel-
de ik mijn benodigdheden en een 
week later ging ik de spullen opha-
len. Mijn komst zorgde bij het be-

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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dienend personeel voor de nodige 
beroering. Verbaasd staarden de as-
sistentes mij aan en de verontruste 
apotheker zélf werd voor de toon-
bank geroepen. Ik begreep niet veel 
van de ophef. Op indringende wijze 
vroeg de apotheker mij waarvoor ik 
arsenicum nodig had. Ik legde hem 
uit dat ik een mol wilde opzetten. 
Scalpels kon hij mij wel leveren. 
Maar arsenicum, zo legde hij mij 
uit, was één der zwaarste vergiften. 
Met een kleine hoeveelheid kon je 
de hele mollenbevolking van Ne-
derland omleggen, zo betoogde hij. 
Teleurgesteld liet ik, als bewijs van 
mijn voornemen een beest te prepa-
reren, het boekje zien. ‘Bolus alba’ 
was niet meer leverbaar. 

Met behulp van een kennis kreeg 
ik later toch een niet-giftig poeder 
om de huid te looien. De vorm van 
een mol nabootsen, bleek toch nog 
moeilijk, maar watten hielpen me 
op weg. Een voordeel bij de mol was, 
dat hij geen ogen bleek te hebben. 
Dat bespaarde me de moeite om 
naar glazen ogen op zoek te gaan.
TON LONGAYROUX

Deze en andere verhalen van Ton staan op www.historischekring-
bussum.nl onder VERHALEN. Vanaf 1970 woonde hij elders in 
Nederland. Ton Longayroux is nu met pensioen en woont een deel 
van het jaar in Frankrijk, in het gebied waar zijn familienaam van-
daan komt.

De Gooische Apotheek, Havenstraat 7 is links van het midden.                  FOTO COLL. HKB.


