
Helaas hebben we de onbekende schrijver,  alias vrouw Mus,  niet kunnen achterhalen. We hebben dus niet kunnen 
vragen  om toestemming voor plaatsing. 

Aan meneer de dokter Franck, 

 

Het is weer niet veel deegs met mij dokter. Daarom schrijf ik U maar even per 

brief, waarover ik dokter graag spreken wou. 

Mijn beide knieën en mijn heupen willen nog niks. Als ik uit het bed stap kan 

ik de rug niet lijk krijgen en dan trekt door de lijsen en de tonen uit. Eerlijk 

waar dokter, het is huid en bonken en soms ben ik wel eens bang dat ik de 

bocht omga. Maar als ik lepel er bij deel leg, wat moet Stoffer dan? 

Laatste tijd had ik veel pijn in het lijf, dokter, weer op hetzelfde stee als 

vorige keer en toen hebt dokter mij ja beknepen en bedaan, maar toen ik 

thuis was had ik nog pijn in het lijf en toen had ik ook nog zuurbranden. 

Sikkom veertien geleden ben ik naar een Duitse homopaatiese dokter 

geweest, tegelijks met Stoffer, die weer last had van hippieventilatie.  

Bij die dokter moest ik op mijn rug liggen en omzedebeurt mijn benen 

omhoog doen. Toen ik daar lag te poesten en te stinnen kreeg ik ook nog 

last van broekhoest dokter. Ik heb mij doodschaamt dokter, maar die Duitse 

dokter vond dat niet slim en zei dat mijn fiedel in ieder geval nog werkte. 

Hij kietelde mij ook nog onder de voeten maar daar was totaal geen reaktie 

op zei hij. 

Heel onnozel dokter, maar ik wil wel graag wat spul hebben voor mijn 

lijkdarens. 

Ik moet nu alles op hozevoeten beredderen want ik kan de sloffen niet meer 

aan hebben. Laatst stompte ik met de toon waar de lijkdarens opzitten tegen 

de stoel van Stoffer. Ik heb uitraast dokter, zo pijn deed dat. Knelske van 

naast dacht dat er een zwijn geslacht werd, zo ging er om weg. En Jop van 

Knelske, die het aan de potstaart heeft, maar lachen. Ik werd ook nog glin 

in de hakken, want ik kween sikkom van de pijn. 

Knelske van hiernaast past altijd goed op mij dokter. Ik zat krapaan de hele 

dag op het huisje, er zat geen pleeslot meer op. 

Tot mijn geruststelling kan ik dokter vertellen dat ik de laatste tijd geen 

toevallen meer heb gehad. De laatste keer was toen ik met blaas op bed lag 

en Stoffer met zijn ekzeemhanden in de zoepen zat. 

Dat is nu allemaal weer overbetert en als dokter mij nu ook nog van die pijn 

in het lijf af kon helpen dan was weer een mooi eind op glee. 

Met die knieën en heupen zal het wel scharrelen blijven en van de oogarts 

verwacht ik ook niet veel meer, want die had geen zwaardere glazen.  

Mijn gehoorapperaat heeft Wakke Harst weer klaar gekregen, diezelfde die 

mijn onderste gebit, die toen met kinkhoest tegen de kachel klapte, heeft 

gelijmd. 

Als het uitkomt, wil ik dat dokter mij nog eens helemaal nakijkt. Kan dokter 

dan nog even voor die tijd bellen? Dan kan ik mij eerst even doezen, dan 

kan dokter overal bij. 

 

      Vrouw Mus 


