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Ola Halldén (1998), Personalization in historical descriptions and explanations. Learning and 

Instruction 8 (2), 131-139. 

 

[Arie Wilschut] 

 

Op basis van dialogen tussen geschiedenisleraren en leerlingen (niet zo duidelijk welke groep: 

bovenbouw voortgezet onderwijs?) komt Halldén tot de conclusie dat zij zich richten op verschillende 

dingen. De leraren willen abstracte structuren uitleggen, de leerlingen zien geschiedenis veel meer als 

een gepersonaliseerde wereld. Er zijn drie vormen van personaliseren, waarvoor Halldén ook drie 

verschillende termen gebruikt: 

- Mentalisatie. Proberen door te dringen in de persoonlijkheid van de grote mannen en vrouwen die de 

geschiedenis ‘maken’. Bijvoorbeeld Hitler en Stalin duidelijk opvatten als mensen met emoties en 

persoonlijke beweegredenen, in plaats van als politieke actoren. 

- Personificatie. Instituties zien als optelsom van de personen die er bij horen, bijvoorbeeld een 

parlement als optelsom van de leden. Mooi voorbeeld: In 1789 riep Lodewijk XVI na 165 jaar weer de 

Etats-Généraux bijeen. Reactie: maar waren die toen allemaal niet al lang dood? 

- Personalisatie. Landen en andere abstracties beschrijven als personen met een eigen wil, 

bijvoorbeeld ‘de Sovjet-Unie was bang dat ze zou worden aangevallen, maar Duitsland die wilde 

helemaal niet aanvallen’. 

(Persoonlijk zou ik de woorden personalisatie en personificatie bij de laatste twee omdraaien, 

aangezien het eerste betekent ‘persoonlijk maken’ en het tweede ‘iets tot een persoon maken’.) 

Het is niet duidelijk of Halldén de door hem gesignaleerde neiging van leerlingen wil zien als een 

tekort dat bestreden zou moeten worden of als een didactische kans waarvan leraren gericht gebruik 

zouden moeten maken. 

 

 


