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GEDULD… VERSCHENEN! 

2019 staat in het teken van een NIEUW boek! De titel is 

Opvoeding en onderwijs tussen geduld en ongeduld. De 

aanleiding is mijn zorg dat de deugd van het geduld 

langzamerhand uit de opvoeding en het onderwijs aan het 

verdwijnen is. We leven in een samenleving van snelheid, 

haast en drukte en die gekte dreigt ook opvoeding en onderwijs – per definitie langzame 

processen -  te overwoekeren. In het boek duik ik in de historische, filosofische, religieuze en 

pedagogische betekenissen van geduld. Ik presenteer een aantal aansprekende verhalen uit 

heden en verleden, waaronder uit mijn eigen praktijk als vader en leraar. Ook is een aantal 

interviews met ouders, leraren en andere professionele opvoeders opgenomen.  

Het boek verscheen op 5 november 2019 bij Cyclus, Garant Uitgevers 

(Antwerpen/Apeldoorn). 

212 pagina’s. € 22,50. ISBN 9789085750833 

Meer informatie op 

http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?ID=9789085750833 en op bol.com  

https://www.bol.com/ of bij andere (online of stenen) boekhandels. 

 

Nu al geplande activiteiten rondom het boek: 

- 15 januari 2020: Beursplein, in de Bosbeskapel, Bosbesstraat 5, Den Haag (workshop) 

- 29 januari 2020: bijeenkomst onderwijsleesclub De Leerschool in Leidschendam 

- 5 februari 2020: boekpresentatie/mini-symposium georganiseerd door het Nivoz, 

Driebergen, zie https://nivoz.nl/nl/ingelaste-onderwijsavond-over-boek-joop-berding-

is-het-geduld-uit-de-samenleving-aan-het-verdwijnen  

- 12 en 19 maart: Filosofie van het geduld. Twee avonden voor de Filosofiegroep 

Rotterdam 

 

Overige activiteiten en publicaties 

- een hoofdstuk met een vergelijking tussen de pedagogische opvattingen van Korczak 

en Dewey in Tserlina-Spady, T. & Renn, P.C. (Eds.) (2019). Nurture, Care, Respect, 

and Trust Transformative Pedagogy Inspired by Janusz Korczak. Gorham, ME: Myers 

Education Press. Zie: 

https://myersedpress.presswarehouse.com/browse/book/9781975501310/Nurture-

Care-Respect-and-Trust  

voor Springer schrijf ik in de serie ‘Key Thinkers in Education’ een deel over Janusz 

Korczak. Dit zal naar verwachting eind 2020 verschijnen. 
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En kijk verder op www.joopberding.nl en/of 

http://members.ziggo.nl/jwa.berding/Geduld.html voor méér over “geduld”  
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