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In november 2019 publiceerde ik een boek over een onderwerp, waarvan ik niet kon 

bevroeden dat dit nog geen drie maanden later zó actueel en (in)dringend zou zijn: geduld. De 

coronacrisis heeft veel mensen ervan doordrongen hoe onrustig en ongeduldig het leven is en 

hoe verslaafd we zijn geraakt aan snelheid en instant-bevrediging. Toch is het wel bijzonder 

om te zien hoe gedisciplineerd de meeste mensen zich aan de maatregelen en adviezen van de 

overheid houden. We hebben de deugd van het geduld niet erg goed gecultiveerd, maar 

krijgen nu een stoomcursus. Tegelijk zijn er verontrustende berichten over gezinnen waar het 

uit de hand dreigt te lopen omdat er op een paar vierkante meter heel verschillende taken 

moeten verricht: het werk van de ouder(s) en het werken en spelen van de kinderen. Met de 

schermen als allesbepalende factor.  Dáárop moet het gebeuren. Een verrijking? Of de bijl aan 

de wortel van het leraarschap en in het kielzog daarvan de pedagogiek? Dit lijken theoretische 

en abstracte vragen maar hoe we er nu over denken, zal mede bepalen hoe de situatie zich na 

deze crisis zal ontwikkelen. Nadenken hierover is dus geen luxe maar noodzaak. 

Rond het boek en het thema waren inmiddels de volgende bijeenkomsten: 

- 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 (terugblik, met teksten en foto’s) 

- 12 en 26 maart 2020: Filosofie van het geduld. Twee avonden voor de Filosofiegroep 

Rotterdam 

 

Publicaties over het boek: 

Pijpers, R. (2020). Corona, geduld en ongeduld, en media(wijsheid). Interview. 

https://www.mediawijzer.net/corona-geduld-en-ongeduld-en-mediawijsheid/ (gepost 10-

4-2020) 

Pijpers, R. (2020). Pedagoog Joop Berding – opvoeding en onderwijs tussen geduld en 

ongeduld. Interview. https://boeddhistischdagblad.nl/interviews/144575-pedagoog-joop-

berding-opvoeding-en-onderwijs-tussen-geduld-en-ongeduld/ (gepost 3-4-2020) 
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(s.a.) (2020). Opvoeding en onderwijs tussen geduld en ongeduld. Wat kunnen we leren van 

Shantideva? Interview. https://www.zenamsterdam.nl/nl/opvoeding-en-onderwijs-

tussen-geduld-en-ongeduld (gepost 2-4-2020) 

Berding, J. (2020). De flinterdunne grens tussen geduld en ongeduld. https://nivoz.nl/nl/essay-

vooraf-aan-ingelaste-onderwijsavond-de-flinterdunne-grens-tussen-geduld-en-ongeduld 

(gepost 18-1-2020) 

Podcast over geduld en ongeduld in onderwijs en opvoeding, met Rikie van Blijswijk (2020). 

https://nivoz.nl/podcast/?name=2020-01-10_nivoz_podcast_-

_over_geduld_en_ongeduld_in_onderwijs_en_opvoeding.mp3 (gepost 10-1-2020) 

Meer publicaties komen er aan. 

 

Recensies en besprekingen 

* De eerste recensie verscheen op 30 december 2019 in vakblad JSW, van de hand van Bianca 

Pannekoek, hier te lezen. 

* De tweede recensie verscheen op 7 januari 2020 in vakblad HJK (De wereld van het jonge 

kind), van de hand van Nicole van Amelsvoort, hier te lezen. 

* De derde en zéér positieve recensie verscheen op bol.com, van de hand van dr. A. Schipper 

MA: "Een inspirerende en betekenisvolle zoektocht naar geduld en tegengeduld, 

afwachten en ingrijpen, die houvast biedt bij de waan van de dag in opvoeding en 

onderwijs." Meer op: bol.com. NB bol.com gebruikt de recensies van NBD Biblion 

* De vierde en meest uitgebreide bespreking, met lof en enkele interessante punten van 

kritiek, van de hand van Eke Rebergen op onderwijsfilosofie.nl. Hij schrijft o.a.: 

"Berding koos voor een voorzichtig pleidooi voor, en subtiele waardering van, nét een 

beetje meer vertraging en aandacht dan dat we over het algemeen 

in het reguliere onderwijs en de dagelijkse opvoeding vinden. (...) Misschien past een 

hele open, rustige, niet zo stellige zoektocht juist wel heel goed bij het thema geduld?" 

Lees de hele bespreking op onderwijsfilosofie.nl. (gepost 27-1-2020) 

* De vijfde en in de meest letterlijke zin een "bespreking" verscheen in het maartnummer van 

vakblad Van 12 tot 18: een verslag van de bespreking 

van mijn boek in de leesclub De Leerschool (waar ik zelf al jaren deel vanuit maak). De 

pdf hiervan verschijnt binnenkort, hier alvast een jpg'tje... 

 

Meer besprekingen komen er aan, onder andere op www.didactiefonline.nl en in Pedagogiek. 

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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