
 

Aangeboren of erfelijk 
Hoe word je wie je bent? 
 

Wat is de invloed van je omgeving op je socialisatie en de eigenschappen die je ontwikkelt? 
De zingende zusjes Aukje en Marieke van Ginneken zijn allebei succesvol. Komt dat door 
hun aangeboren talenten of heeft hun omgeving dat gestimuleerd? 
 
Baby's hebben vanaf hun geboorte al een eigen karakter: sommigen zijn heel druk, anderen 
liggen rustig om zich heen te kijken. Dat betekent dus dat karaktereigenschappen erfelijk 
kunnen zijn, omdat zo'n kleine baby nog geen tijd heeft gehad om gedrag aan te leren. En 
met het aanleren van gedrag begin je al meteen vanaf je geboorte.  
 
De eerste jaren van je leven leer je het meest van je ouders. En als je naar de crèche gaat 
leer je ook al heel snel om te gaan met andere kinderen. En daarna gaat school een heel 
belangrijke rol spelen. En dat aanleren van gedrag gaat je hele leven lang door. Je leert van 
je ouders, je broers en zussen, je leraren op school, van je ooms en tantes en van vrienden 
en vriendinnen, hoe je met elkaar omgaat. Dat proces heet socialisatie. En omdat je ouders 
er vanaf je geboorte al bij zijn, is je opvoeding een heel belangrijk onderdeel van die 
socialisatie.  
 
Maar ouders en leraren kunnen eigenschappen natuurlijk ook stimuleren. Aukje en Marieke 
van Ginneken zijn allebei succesvol, als actrice en als zangeres. Komt dat doordat ze zo 
talentvol zijn of hebben hun ouders dat ook gestimuleerd?  
 
Onze vader is heel muzikaal, die heeft ook?, is met 5 broers thuis en die spelen allemaal 
gitaar en zingen allemaal, en eentje speelt zelfs basgitaar. Wij zijn gelukkig nooit gepusht 
in.., in niks, wij mogen, wij mochten en mogen altijd onze eigen keuzes maken en? Ja, maar 
wel b.v. als Aukje zei of als ik zei van: "nou, mogen we op zangles?" of "zou ik gitaarles 
mogen?", of dat soort dingen, dat jij toen musical wilde gaan doen, dan is mama?, was 
mama wel en papa ook gaan ze erachteraan?, gingen en "waar kunnen ze les krijgen?" en 
"wat kost het?", en "hoe?" Ja. Ja. Maar als we het zelf aangaven.  
 
Juist, precies, dat was het. Maar het is ook zo, kijk: als je ouders tegen je zeggen van eh 
b.v. tegen Marieke: "oh Marieke, het klonk mooi wat je.., wat je zong!" en dan word je zelf 
ook enthousiast, want als.., als je ouders je complimenten geven, dan wordt je daar 
enthousiast van. 


