
Miek ging werken als directiesecretaresse. Toen ze moest stop-
pen omdat ze trouwde - “Belachelijk, maar zo ging dat in die 
tijd” - miste ze het werk. Ze volgde cursussen en bleef zich ont-
wikkelen, en zodra de jongste van haar kinderen op school zat, 
ging ze weer werken. “Heerlijk vond ik dat. Ik kan goed organi-
seren en als directiesecretaresse kun je alles in de gaten hou-
den. Ik miste niets, wist precies wat er overal speelde. Als ik een 
verslag van een bestuursvergadering moest maken, zei ik wel 
eens ‘zal ik het van tevoren al maken?’ Ik wist toch al wat er ging 
gebeuren en wat ze zouden zeggen.”

Schrijven als troost en toevlucht

Eigenlijk had ze schrijfster wilde worden, maar ze vond dat ze 
niet genoeg fantasie had. Dus ging ze teksten van anderen 
vertalen. Zo heeft ze onder meer enkele kinderboeken op haar 
naam staan, die ze vanuit het Engels vertaalde. “Op mijn werk 
deed ik alle correspondentie in het Engels en het Frans. Ik kan 
wel schrijven. Ik heb veel korte portretjes geschreven en ik heb 
een familiekroniek gemaakt.” 
Ze haalt een indrukwekkend boekwerk tevoorschijn, vol met 
foto’s en herinneringen aan haar jeugd. “Tien jaar over gedaan. 
Nu ben ik bezig met een boek over mijn man en zijn familie, 
maar dat valt me veel zwaarder dan over mijn eigen kant schrij-
ven. Ik wist niet waar ik moest beginnen. Mijn man heeft een 
moeilijk leven gehad. Hij kwam uit een familie van onderne-

Miek Hoofd (86) mist de goede gesprekken van vroeger

‘Ik blijf mijn hersens prikkelen’

Kom bij Miek Hoofd niet aan met bingo of een koffiemiddag. Eén keer is ze erheen geweest, maar 
na een half uurtje vluchtte ze weg. Veel aanspraak heeft ze niet in het woon-zorgcomplex waar ze 
woont. “Ik sta een beetje droog”, zegt ze. “Ik heb altijd gezegd dat ik 100 wil worden, maar nu denk 
ik daar heel anders over.”  

De zaterdagen dat de kinderen en kleinkinderen komen, daar 
kijkt Miek Hoofd naar uit. 86 is ze nu en sinds ruim drie jaar we-
duwe. “Ik mis mijn man heel erg. We hadden geen doorsnee hu-
welijk, maar we zijn wel zestig jaar getrouwd geweest. Hij was 
heel slim en had veel fantasie.”
Het was een van haar kinderen die Miek erop wees dat ze wel 
eens hoogbegaafd zou kunnen zijn. “Ik heb zelf niet dat idee. 
Ik heb mezelf nooit bijzonder gevoeld, alleen vaak een buiten-
staander. Ik ben wel in veel dingen goed. Ik kon ook goed leren. 
Ik was het enige meisje in HBS-5A. Dat was toen, in de oorlog 
nota bene, heel bijzonder. Ik wilde graag naar de universiteit, 
maar ik had vier broers, dus die gingen studeren.”



mers en dus moest hij ook ondernemer worden, maar dat was
hij helemaal niet. Hij heeft een architectenopleiding gedaan. Ik
denk dat hij veel gelukkiger was geweest als hij zijn hart en zijn
talent had kunnen volgen.”
Het boek over haar man is een uitdaging voor Miek. Ze heeft
voor zichzelf een manier bedacht waarop ze wel over hem kan
schrijven. “Juist omdat het iets is wat ik nog nooit heb gedaan
op dezemanier. Het houdtme bezig. In het schrijven kan ik veel
kwijt. Ik houd al veertig jaar een dagboek bij. Daarin schrijf ik
over wat me bezig houdt - in de wereld, de politiek. Het is ook
een troost en een toevlucht. Het is een van de weinige dingen
waar ik nog echt plezier aan beleef.”

Honger naar méér

Sinds Miek in het woon-zorgcomplex woont, heeft ze weinig
meer omhanden. Autorijden durft ze niet meer. “Ik heb vijftig
jaar schadevrij gereden, maar ik vind het te eng worden in het
drukke verkeer van tegenwoordig. Ik vind het wel erg, want ik
lever veel van mijn vrijheid in. Tuinieren, wat ik mijn hele leven
heb gedaan en waar ik veel rust in vond, kan ook niet meer. Ja,
op het balkon. De planten en boompjes die ik daar heb staan,
zijn mijn lust en mijn leven. Maar het is niet hetzelfde als met
je handen in de volle grond wroeten. Ik wandel elke dag een
half uurtje door de villawijk achter de flat om naar de tuinen te
kijken. Dat blijf ik doen zolang ik mobiel ben, want daar kan ik
echt van genieten.”
Wat ze ook nog doet is veel lezen - van literaire romans tot popu-
lairwetenschappelijke boeken -, naar klassieke muziek luisteren
en een cursus volgen aan de Volksuniversiteit. Ze wijst op een
boekwaar ze in bezig is: Sapiens, een kleine geschiedenis van de
mensheid. Geen doorsnee kost. “Je moet je geest bezig houden.
Ik zie bij anderemensen hier in de flat de Bouquetreeks en deTe-
legraaf op tafel liggen. Ikmoet er niet aan denken! Voormij is dat
helemaal niets. Ik zou doodgaan van de ‘honger naar méér’als ik
me daartoe moest beperken. Ik moet mijn hersens laten kraken,
nieuwe dingen leren.”
Het biedt ook weinig gespreksstof. “Ik ken wel wat mensen hier,
maar we hebben elkaar niet veel te vertellen. Ik ben wel eens
naar een koffiemiddag geweest, maar ik ben er weggevlucht. Ie-
dereen zit elkaar maar aan te koekeloeren en het gaat nergens
over. Eén keer heb ik de fout gemaakt naar een optreden van een
mannenkoor te gaan. Ik dacht dat het een concert zou zijn, maar
ze zongen alleen van die ouderwetse Hollandse liedjes. Tulpen
uit Amsterdam, dat werk. Dat is niets voor mij. Dan zet ik liever

hier in mijn eigen flat een cdmet klassiekemuziek op.”

Gesprekken op niveau

Met een van de andere dames kon ze het goed vinden. Ze
praatten veel over de reizen die haar vriendin maakte. “Maar nu
is ze dementerend en komt er weinig zinnigs meer uit. Nee, ik
ben niet bang dat ik zelf dement word. Als ik wil, kan ik nog
heel scherp denken. En ik blijf mijn hersens prikkelen door veel
te lezen.”
Gesprekken mist ze het meest. Buiten haar kinderen en klein-
kinderen - elf stuks - komt Miek nog maar weinig mensen te-
genmet wie ze, zoals ze dat noemt, ‘een gesprek op niveau’kan
voeren, over de dingen die zij leuk en interessant vindt: weten-
schap, politiek, cultuur, religie. “Heerlijk is dat. Na het overlijden
van mijn man heb ik een tijdlang bij een psycholoog gelopen.
Eerst zag ik er wel tegenop, maar ik had een goede klik met die
man. Nu het beter met me gaat, mis ik die gesprekken enorm.
Ik heb zelfs gevraagd of we op vriendschappelijke basis konden
blijven praten, maar dat lag een beetje moeilijk.”
Ontzettend trots is Miek op haar kinderen en kleinkinderen. Al-
lemaal zijn ze slim en creatief en doen ze dingen die zij zelf ook
wel zou willen. Ze zijn goed terecht gekomen en daar is ze blij
om. “Maar het doet soms ook een beetje pijn. Niemand heeft
je nog nodig. Niemand zit nog op je te wachten. Dat vind ik
het ergste van oud zijn. Vroeger zei ik altijd dat ik wel 100 wilde
worden,maar daar denk ik nu heel anders over. Zo leuk is het al-
lemaal niet. Van demensenmetwie ik echt iets had, waarmee ik
goed kon praten ook, blijven er steedsminder over. Mijn wereld
wordt steeds kleiner.

“Vroeger was ik iemand. Ik was actief in
verenigingen en besturen, ik had mijn
werk en de tuin. Nu spreken mensen
me aan alsof ik een klein kind ben: ‘Gaat
hetwel, mevrouwtje?’Dat heb ik ze hier
in de flat meteen afgeleerd hoor. In het
begin had ik er ontzettende moeite
mee, maar ik heb nu gemerkt dat als
ik het vriendelijk en met een grapje
breng, ze het wel oppikken. Ach, die
meiden doen ook hun best. En als ik zie
hoe anderen van mijn leeftijd ervoor
staan, kan ik het nog begrijpen ook.”
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