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Cultuur

jurIstEN zIjN vaN DE DrIE  
vEruIt hEt stErkst cuLturEEL  
gEOrIëNtEErD.

AA’S EN rA’S

Verschillen AA’s en rA’s nog wat betreft culturele belangstelling? Het ant-

woord is ja. rA’s ‘hebben’ gemiddeld meer met kunst en cultuur dan AA’s. Als 

het gaat om het ‘van huis uit hebben mee gekregen’ van zulke belangstelling, 

is het verschil nog extra sterk. Dat is bij rA’s duidelijk veel vaker het geval 

dan bij AA’s. Maar om welke vraag naar de culturele belangstelling en tijds-

besteding het ook gaat: ook rA’s komen niet in de buurt van de artsen en al 

helemaal niet van de juristen.

Vier stellingen over kunst en cultuur (percentage ‘helemaal’ of ‘enigs

zins’ eens)

 AA rA Arts Jurist

Bovengemiddelde belangstelling  37,2 43,5 60,5 81,6

Belangrijk deel van vrijetijdsbesteding 34,1 43,9 67,9 78,4

Belangstelling van huis uit meegekregen 20,4 35,0 59,2 70,0

zou er meer tijd voor willen hebben 53,5 55,1 74,3 81,6

C
ultuurminnaar of cultuurbarbaar? Of iets er 
tussenin? Dat was de prangende kwestie in 
dit door Accountant/Accountant.nl samen 
met het Nederlands Tijdschrift voor Genees-

kunde (NTvG) en Nederlands Juristenblad uitgevoerde 
onderzoek. Vanuit de accountancy participeerden AA’s 
en RA's in alle geledingen van het beroep. Uiteindelijk 
vulden 509 accountants, 218 artsen en 130 juristen (van 
wie eenderde advocaat) de complete vragenlijst in.
We erkennen het, van wereldbelang is dit onderzoekje 
natuurlijk niet. Zelfs niet voor de toekomst van het 
 beroep, waarover zoveel te doen is. Hoewel, je kunt 
daar ook anders over denken, getuige een reactie op  
de enquêteoproep op Accountant.nl: “Kunst en cultuur 
zijn de basis voor een creatieve ondernemende maat-
schappij, die verder kijkt dan zijn neus lang is. Dus 
mijns inziens een must voor accountants, die  menen 
ook ver te kunnen kijken.” Hoe dan ook, aardig is het 
onderwerp in elk geval.  Vinden wij. 

HAMVrAAG
De hamvraag was natuurlijk: Zijn accountants meer  
of juist minder cultureel georiënteerd dan hun genees-

kundige en rechtsgeleerde collega-professionals? In 
welke mate vinden deze beroepsgroepen culturele aflei-
ding en inspiratie buiten hun dagelijkse cijfers, pleit-
nota’s en medicijnkasten? Welk van de drie is het 
meest geneigd tot filmbezoek, moderne dans, snaren-
spel, hoboblazen, beroeren van pianotoetsen, schilde-
ren, operazang, dichterij, romanconsumptie, beeld-
houwen of andere culturele activiteiten?
Accountants die dit werkelijk niet interesseert, moeten 
nu snel doorbladeren naar een volgend artikel. Want 
hierna volgt de uitslag. Of hij opmerkelijk of verrassend 
is, laten we graag aan u. Maar duidelijk is hij zeker.
Welnu, daar gaat ie: Accountants hebben duidelijk 
minder met kunst en cultuur dan juristen en medici. 
Laten we er niet omheen draaien: veel minder zelfs. 

JUriSteN MeeSt CUltUreel
Juristen zijn van de drie veruit het sterkst cultureel ge-
oriënteerd. Bijna tachtig (78,4) procent van de juristen 
zegt dat kunst en cultuur een belangrijk deel uitmaken 
van hun vrijetijdsbesteding. Artsen doen het met 67,9 
procent iets rustiger aan, maar accountants steken 
 cultureel wel erg bleekjes af met 40,1 procent.
Net zo is het met ‘bovengemiddelde belangstelling’ 
voor kunst en cultuur: van de juristen zegt 81,6 procent 
dat van zichzelf, bij artsen 60,5 en bij accountants 41,2 
procent. 
De sociale achtergrond speelt zonder twijfel een rol bij 
dit alles. Zeventig procent van de juristen zegt de be-
langstelling van huis uit te hebben meegekregen, bij 
de artsen is dat een nog alleszins respectabele 59,2 
 procent, maar bij accountants veel minder met 29,3 
procent.
Aan tijdgebrek of iets dergelijks ligt het niet. Want ook 
op de stelling/vraag of ze meer tijd zouden willen heb-
ben voor kunst en cultuur antwoorden accountants veel 
minder vaak ‘(helemaal) eens’ (54,6 procent) dan de op 

Hoe cultuur-minded zijn accountants? Doen ze meer of juist minder aan 
kunst en cultuur dan medici en juristen? Die vraag stond centraal in een  
najaarsenquête op Accountant.nl. Het antwoord is duidelijk. Of het 
 ver rassend is laten we aan u. En oh ja, accountants zijn wel sportiever.
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dat punt toch al veel actievere artsen (74,3 procent) en 
juristen (81,6 procent). 

PASSieVe CUltUUrBeoeFeNiNG 
Aan welke culturele activiteiten laven accountants zich 
het vaakst? Bioscoop en museumbezoek zijn favoriet. 
Daarin onderscheiden ze zich niet van de andere twee 
groepen. Maar daarbuiten is er wel degelijk weer ver-
schil. Terwijl artsen en juristen ook relatief frequent 
klassieke concerten en kunstgaleries bezoeken, tref je 
accountants daar veel minder vaak aan. Popconcerten 
en cabaret zijn veel populairder. Van moderne dans 
moeten accountants ook veel minder hebben (6,3 pro-
cent) dan artsen (17,4) en juristen (18,5), Daar heeft uw 
redactie - excuseert u ons - niet zo veel problemen mee. 
Veel ernstiger is echter de uiterst geringe belangstel-
ling voor jazz: van de artsen en juristen bezoekt respec-
tievelijk 16,1 en 18,5 procent wel eens een jazzconcert, 
van de accountants slechts een beschamende 8,1 pro-
cent. Of moeten we dit juist positief zien en is het 
 gezien hun op cijfers gerichte functie juist goed dat 
 accountants zich niet te veel bezighouden met de 
meest creatieve en vrijzinnige kunstvorm op aarde?

zelF MUzieK MAKeN
Niet alleen wat betreft het passief ‘consumeren’ van 

kunst en cultuur, maar ook bij het actief zelf bezig zijn 
daarmee, scoren accountants veel lager dan de andere 
twee groepen. Zo maakt slechts ruim vijftien procent 
van de accountants zelf muziek, van de artsen en juris-
ten ruim tweemaal zo veel. En ook zingen doen accoun-
tants veel minder.
Als het gaat om lezen, dan zijn de verschillen wat min-
der groot, maar niettemin scoren accountants daar ook 
het magerst. Nog geen een op de drie accountants las 
de afgelopen twaalf maanden meer dan tien boeken, 
tegenover 41,7 procent van de artsen en 49,2 procent 
van (alweer) de juristen. Bijna zes procent van de ac-
countants zegt zelfs helemaal nooit een boek te lezen, 
bij artsen en juristen is die categorie met 0,5 en 1,5 pro-
cent veel zeldzamer. Poëzie lezen is ook weinig popu-
lair: tweederde van de accountants doet dat nooit, van 
de andere groepen eenderde.
En tja, nu we toch bezig zijn: ook kranten lezen doen 
accountants minder intensief. 43,5 procent van hen 
leest helemaal geen krant of alleen gratis ov-kranten. 

Hoe cultureel zijn  accountants?

aaN tIjDgEbrEk LIgt DE  
LagErE cuLturELE actIvItEIt  
vaN accOuNtaNts NIEt.
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Bij artsen en juristen is dat respectievelijk 29,3 en 38 
procent. En bij de krantenlezende juristen en artsen 
zijn dan ook nog de ‘bredere’ NRC en Volkskrant favo-
riet, terwijl bij accountants een ‘lokaal dagblad’ het 
hoogst scoort, gevolgd door het bij het eigen beroep 
aansluitende Financieele Dagblad.

SPort eN teleViSieKiJKeN
Is er dan niets dat accountant meer doen dan artsen en 
juristen? Jazeker wel, televisiekijken. Negentien pro-
cent doet dat meer dan twee uur per dag, bij artsen en 
juristen is dat 15,6 procent.
Oh ja, naar de sportbeoefening vroegen we ook nog.  
En ook daar zijn accountants actiever mee dan de twee 

kunSt En Cultuur makEn EEn bElangrIjk dEEl uIt van mIjn  
vrIjEtIjdSbEStEdIng

WElkE van dE ondErStaandE aCtIvItEItEn hEbt u dE afgElopEn 
tWaalf maandEn ondErnomEn? hEt bEzoEkEn van:
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groepen collega-professionals. Van de accountants doet 
77,6 procent aan sport, de artsen en juristen zijn met 
respectievelijk 61,9 en 60,8 procent wat minder fysiek 
bezig. Bij elk van de drie groepen is hardlopen de favo-
riete lichaamsbeweging en ook golf, tennis, wielren-
nen en zwemmen doen het overal aardig.

WINNAAr IPAD
onder de deelnemers aan de enquête is  een iPad 

 verloot. De winnaar, een accountant (rA) is persoonlijk 

geïnformeerd.




