
ouwting van een (eenen)zestigjarige

beste,

Ik kan mijn oude moeder nooit genoeg dankbaar zijn, dat ze mij twee bezwarende rapporten 
bijna vijftig jaar verborgen hield.  Een halve eeuw bleef ik in kinderlijke onwetendheid.
Maar ook voor haar immense moederliefde werd die last uiteindelijk veel te zwaar.  Enkele 
weken geleden overhandigde ze me twee documenten van de Dienst voor voorlichting bij studie- 
en beroepsoriëntering.  In de wandelgangen ook PMS genoemd.
Liever dan ze voor mij te houden, ouwt ik ze meteen.

1.
Antwerpen, [niet gedateerd, wellicht voorjaar 1965] 

Geachte ouders,
Hiermede laten we U een beknopt verslag geworden naar aanleiding van het 
geschiktheidsonderzoek dat uw zoon Jozef in de school heeft meegemaakt.
Op de proeven over de algemeen verstandelijke aanleg behaalt Jozef goede resultaten.  
Hij blijkt daarmee te behoren tot de groep der goed middelmatig begaafden.
De begripsvorming gebeurt normaal.  Het associërend denken dat toelaat het verband 
te ontdekken tussen de verschillende elementen van een gegeven is bevredigend 
ontwikkeld maar nog weinig vlot ter hand zodat het wel enige tijd vraagt alvorens 
Jozef de gegevens weet te verwerken.  Het ontledend denken daarentegen is goed 
aanwezig en gemakkelijk te hanteren.  Jozef vat vlug het onderscheid tussen hoofd- en 
bijzaken en mist gemakkelijk de kern van de gegevens.  Hij dient zich in de toekomst 
echter vooral toe te leggen op het zoeken naar de logische samenhang tussen de 
verschillende elementen om zo een vlottere persoonlijke verwerking te bereiken van de 
leerstof en zich niet te beperken tot een schematisch inzicht van de hoofdzaken.    De 
aandacht wordt geconcentreerd gegeven.  Er is inzet.  [Volgt u nog?  Ik heb het moeilijk.  
Ook mét inzet houden al die bijzaken mijn aandacht vast.] 
De geheugenvermogens werken goed al dient meer logische verwerking der leerstof 
nog beoogd.  [De dag dat ik zo'n mooie zin kan schrijven staat nog niet in mijn agenda 
vermeld.]
Op technisch gebied behaalt Jozef goede uitslagen en geeft hij blijk van een goed 
inzicht.
In verband met de verdere studies (...).
We wensen de jongen veel succes bij zijn verdere studies (...)

getekend: De adviseur



2. 
Antwerpen, mei 1968

M.,
Hierbij bezorgen wij U de uitslagen van het onderzoek van uw zoon Jozef op onze 
dienst.

Medisch onderzoek :  normale geschiktheden

Psychologisch onderzoek :
- Intelligentieproeven : eerder zwakke taalkundige begaafdheid — zeer hoge 

wiskundige begaafdheid evenals een zeer goed technisch inzicht — zeer goed 
geheugen -

- Belangstelling : nog niet uitgesproken
- Persoonlijke instelling en houding :  vrolijke jongen die echter zeer kritisch 

ingesteld is

Advies inzake studierichting en beroepskeuze (...)

getekend: Voor de Adviseur - Direkteur

(Moeder gaf me ook medische rapporten.  Steevast staat er vermeld dat ik te mager ben. 
Dáár heb ik met de jaren wat aan kunnen verhelpen.) 

Jef, oktober 2014






