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ANBO-vrijwilliger Hans Créton

Er is meer dan met 
de caravan naar 

Portugal
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Je komt dan in een neerwaartse spiraal waarin alles teveel 
voor je is. Ik denk dat het daarom heel belangrijk is om 
jezelf al op je vijftigste af te vragen wat je na je pensioen 
wilt gaan doen. Want als het goed is, rest je dan nog een 
heel leven. Dus vraag jezelf: wat wil ik later worden als 
ik oud ben? Wil ik de rest van mijn leven met de caravan 
door Portugal toeren?

Wat mij betreft is dat de kern van goed ouder worden en 
gelukkig zijn: dingen in je leven betekenis geven en ze be-
langrijk genoeg vinden om er tijd en energie in te steken, 
én dat ook daadwerkelijk doen.” Créton benadrukt: “Ik 
ga er hierbij wel vanuit dat er niet teveel mankeert aan de 
geestelijke en lichamelijke gezondheid. Natuurlijk zie ik 
ook wel dat je kwetsbaarder wordt als je ouder wordt. Dat 
het voor sommige mensen moeilijk is om energie te steken 
in iets anders dan hun eigen lichaam.”

ONDERSCHEIDENDE VISIE 
Onlangs won Créton de NKOP award van het Neder-
lands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie, die elk jaar 
wordt uitgereikt aan iemand die het afgelopen jaar iets bij-
zonders heeft betekend voor de ouderenpsychiatrie. Hij 
dankt die aan zijn verfrissende visie op ouder worden met 
onder andere zijn focus op de toekomst in plaats van het 
verleden. “In de literatuur lees je over de levensfase waarin 
ik me bevind iets heel anders dan hoe ik dat zelf beleef. Zo 
stelt Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog Erik Erikson 
dat op mijn leeftijd de balans opmaken en ervaringen 
overdragen centraal staat. En ook lees je over goed ouder 
worden: ‘je langzaam terugtrekken uit het leven en de sa-
menleving en je voorbereiden op je naderende levensein-
de’. Als je dat leest, vraag je jezelf af: heb ik nog wel een 
toekomst? Terwijl ik denk dat nadenken over de toekomst 
ook voor ouderen belangrijker is dan te vertellen over hun 
verleden.”

“Ik heb de award gekregen vanwege mijn kijk op plezierig 
ouder worden en de gedrevenheid waarmee ik die visie 
uitdraag. Waarschijnlijk heeft ook meegespeeld dat ik 
door mijn leeftijd een voorbeeld ben van wat ik uitdraag. 
Daar ben ik trots op. Net als heel veel andere dingen, 
verandert dat niet.”

Ook vrijwilliger worden?
Bent u ook geïnteresseerd om als vrijwilliger aan de slag 
te gaan? Of kent u iemand die dit wel zou willen doen? 
Kijk dan eens op www.anbo.nl/vrijwilliger of stuur een 
mail naar:

“Vraag jezelf:
 wat wil ik later
 worden als ik 
 oud ben?”
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Hans Créton, 85 jaar en fit als een hoentje 
– heeft een interessante en verfrissende 
kijk op ouder worden. De ANBO-
vrijwilliger uit Utrecht heeft zich altijd 
beziggehouden met het onderwijzen en 
coachen van mensen en verdiepte zich 
de laatste jaren in het fenomeen ouder 
worden. Hoe doen we dat goed, gezond 
en gelukkig?

“Als je me op mijn veertigste had verteld dat ik zou gaan 
samenwerken met iemand van 75, had ik daar raar van 
opgekeken. Die mensen zijn uitgerangeerd, afgeschreven, 
het is zelfs alsof ze uit een andere wereld komen. Zulke 
dingen dacht ik toen over ouderen. Daar heb ik me zo 
enorm op verkeken. Nu ben ik zelf 85 en ik ben natuur-
lijk wel wat stijver, strammer en minder snel, maar ik ben 
in principe nog dezelfde persoon.” Crétons verbazing 
over hoezeer hij zich hier op verkeken had, wakkerde zijn 
interesse in het onderwerp ouder worden aan. Maar zijn 
belangstelling voor wat mensen beweegt kwam niet uit 
het niets. 

EEN KANS EN EEN KEUZE
Créton startte zijn loopbaan als docent wiskunde en 
natuurkunde in het voortgezet onderwijs. Na twaalf jaar 
bevlogen docentschap vroeg hij zich af: blijf ik dit nog 
veertig jaar met passie doen? Met een negatief antwoord, 
een kans en een keuze begon hij als docent op de leraren-
opleiding aan de Universiteit Utrecht. “Daar kwamen wat 
meer interessegebieden samen, want ik vond wiskunde 
en natuurkunde wel leuk, maar waar mijn echte interesse 
lag, was hoe je met leerlingen omgaat. En daar hield ik me 
op de lerarenopleiding vooral mee bezig. Ik ben op dat 

onderwerp ook gepromoveerd.” Tot en met zijn pensioen 
werkte Créton op de Universiteit Utrecht en daarnaast 
gaf hij coachtrainingen aan politiecorpsen. Dat laatste 
deed hij tot zijn tachtigste. Daarna heeft hij nog vier jaar 
lesgegeven in wiskunde en natuurkunde op een school in 
Utrecht. Nu is hij vrijwilliger bij ANBO en verdiept hij 
zich in wat goed ouder worden betekent. Het moge dui-
delijk zijn: stoppen met werken is niks voor Hans Créton. 

ECONOMISCHE WAARDE VAN OUDEREN
“De pensioenleeftijd en dat daarmee iemand ontzegd 
wordt te werken vind ik belachelijk. Een heleboel ou-
deren willen en kunnen nog prima werken. Ik denk dat 
onze maatschappij nog steeds naar ouderen kijkt, zoals ik 
dat zelf veertig jaar geleden deed. We worden gezien als 
aardig en incompetent en als wordt uitgelegd van welke 
enorme economische waarde we zijn, worden er drie 
dingen genoemd: oppassen op de kleinkinderen, man-
telzorg en vrijwilligerswerk. Maar we kunnen veel meer, 
de samenleving staat dat alleen niet toe. Tegenwoordig 
blijven we namelijk veel langer gezond en zijn er veel meer 
voorzieningen. We zijn echt een stuk vitaler dan zestig 
jaar geleden. Ik vind me verdiepen in een onderwerp en 
college geven nog net zo leuk als vroeger. In die zin ben ik 
geen cent veranderd. Een drive hebben heeft niets met je 
leeftijd te maken. Dat houdt op je 85e niet op.“

Na zijn tachtigste solliciteerde Créton nog enkele keren. 
“Maar ik werd nergens echt serieus genomen. Gelukkig 
kreeg ik bij ANBO de kans om naast mijn vrijwilligers-
werk ook overal in Nederland mijn visie op ouder worden 
te vertellen. En een hoogleraar op de universiteit dacht: 
misschien vinden studenten het verhaal van Créton wel 
interessant. Maar ik heb daar veel mazzel mee gehad. De 
meeste ouderen krijgen deze kansen simpelweg niet.”

NEERWAARTSE SPIRAAL
Een ander groot gevaar schuilt er volgens Créton in het 
zien van het pensioen als een eindeloze vakantie waarin 
je het rustig aan kunt doen, zonder verantwoordelijkhe-
den en verplichtingen. “Dat lijkt sterk op hoe zo’n zestig 
jaar geleden naar goed ouder worden gekeken werd: je 
doet een stapje terug omdat je tot minder in staat bent. 
Maar inmiddels weten we uit de neuropsychologie dat ‘je 
verliest wat je niet gebruikt’, dus als je steeds een stapje 
terug doet, ben je daardoor ook tot steeds minder in staat. 

“ Na je pensioen 
 rest je nog een 
 heel leven”
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