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 Leetijd van ongeveer 4 minuten

Deze laatte 'de Accountant' i het luittuk van een repectaele
reek die 116 jaren omvat. In die periode veranderde er veel. Maar
veel ook niet. Zoal enkele aikenmerken van het lad:
informatief, actueel, om eigenwij, altijd gedegen. De vanaf
2011 verchijnende opvolger zal paen in die waardevolle
traditie.
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CONOMICH KLIMAAT

Het eerte nummer van De Accountant - toen nog met hoofdletter D vercheen in juli 1895, al ‘Orgaan’ vanhet 1 januari van dat jaar
opgerichte Nederlandch Intituut van Accountant. inddien i er
veel veranderd in en rond het accountanteroep. Maar heel veel ook
niet, zoal iedereen kan lezen in de ruriek Oud Nieuw die ‘de
Accountant’/ Accountant.nl maandelijk puliceert (zie pagina 8).
Ook eind negentiende eeuw waren er joemelende manager en wa
een rechte accountantrug eentieel.
De ‘drie kenmerken van den accountant’ waren volgen dat eerte
nummer ‘kenni, ervaring, onkreukaarheid’. Hetzelfde nummer
evat artikelen over de geheimhoudingplicht en over de toevoeging
van ‘een ureau van verificatie’aan de Rekenkamer ter controle van
gemeentegelden in Amterdam (‘en tap in de goede richting!’). n
wie vervolgen contateert dat het daaropvolgende oktoernummer
een verhandeling evat over de ‘verantwoordelijkheid van
commiarien’, zou zich ijna gaan af vragen of de gechiedeni (en
dicuie) tiltaat. Of herhaalt hij zich lecht?

Allergich
De hitoriche gelijkenien gelden niet alleen het eroep, maar ook
het lad zelf. Opvallend i de allergie voor onnodig ngel jargon.
Voor de redactie anno 1895 gold dat zelf nog terker dan voor de
huidige, getuige een citaat uit het eerte openingartikel (‘Onze
Taak’): “Niet weinigen heen zich geërgerd aan het vreemde woord
‘accountant’ en on gevraagd, of wij daarvoor geen hollandch woord
witen. (…) Onderling hadden wij er meer dan een uur over
gedeatteerd. (…) Ten lotte heen wij het in arren moede
opgegeven, on trootend met de gedachte, dat ook hier de tijd wel de
ete heelmeeter zal zijn, uitlijtend tot iet gewoon, wat nu zoo
uitengewoon klinkt.”
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Die laatte voorpelling leek juit. Anno 2010 doet de term
accountant geen wenkrauwen meer fronen. Zelf niet ij uw
huidige redactie die ‘zakenengel’al added value en performance
graag mijdt en zelf ij ingeurgerde termen al takeholder
(elangheende) en corporate governance (ondernemingetuur)
toch nog een wat ongemakkelijk gevoel krijgt.

igenwij
Michien taat die allergie tegen onnodig jargon wel voor de
gezonde eigenwijheid die de redactie van De/de Accountant van
toen en nu gemeen heen. Paend, want i eigenwijheid ook niet
een cruciale eigenchap van een goede accountant? De
eroeporganiatie - van NIvA tot NIVRA - heeft dat altijd goed
egrepen, in elk geval tijden de eerte en laatte decennia van ‘de
Accountant’ en ood in het eigen ‘orgaan’ vaak ruimte voor van de
maintream afwijkende geluiden. Zoal oud-hoogleraar Han
lokdijk een zei: “De Accountant i, ander dan in veel andere
landen, nooit de Pravda van de eroeporganiatie geweet.”
en goed vooreeld daarvan i het artikel ‘De accountant al
peelruimteadvieur’ van eptemer 1992. Daarin uitte Kee Izeoud
kritiek op de trend waarij accountantkantoren zich expliciet
opwierpen al helper ij het ‘op een voor de onderneming zo
voordelig mogelijke manier' optellen van de jaarrekening. In mei
2002, kort na het uitarten van het nron-chandaal, tond exact
hetzelfde artikel wederom in ‘de Accountant’. Dit keer met een extra
nachrift van Izeoud waarin hij onder meer meldde detijd in 1992
‘van geen enkele accountant’ een reactie te heen ontvangen.

Kleur
Wat in 116 jaar wel ingrijpend veranderde i het uiterlijk en de tijl
van het lad. Het evolueerde van een zwart-wit pulicatie met louter
tekt (en, uiteraard, wat cijfer) tot een volwaen kleurenmagazine.
Zeker egin deze eeuw ging het nel. Met ingang van eptemer
2001 koo het toenmalige NIVRA-etuur voor een totale retling
en een vlottere, meer ‘journalitieke’ aanpak. Tot chrik van
ommigen. Niet alleen het verdwijnen van zeer lange artikelen vol
voetnoten tuitte op verzet van een kleine groep, maar vooral ook de
peelere vormgeving. Kleurenfoto’! ommigen meenden een
parallel te zien met de Lielle.
Je hoort het nog maar zelden. n ook lijken lezeronderzoeken
eeffen lezer dat een toegankelijke tijl en vormgeving niet
zeggen over de etrouwaarheid en degelijkheid van de inhoud. Net
zo min al het omgekeerde.

Toekomt
n nu? Op naar een nieuwe toekomt. Voor het lad en het eroep,
dat momenteel een dnamiche periode doormaakt. Het voorpellen
van dat laatte i moeilijk. Dat leek ijvooreeld in het peciale
nummer van januari 1995, waarin ter gelegenheid van de honderdte
verjaardag van het georganieerde accountanteroep werd
vooruitgelikt naar 2020. Onder meer door Weel Ganzevoort,
organiatieadvieur ij KPMG. “Terugkijkend (vanuit 2020, TN) zien
wij dat rond de eeuwwieling de cheiding tuen het pure
controlewerk en de adviering zich moet voltrekken, omdat er
aanieder kwamen die zich volkomen concentreerden op het
aanieden van controle van de jaarrekening tegen veel lagere prijzen
dan toen geruikelijk”, chrijft de in rede krijttreep gehulde en
dwingend in de len likkende Ganzevoort. “Opvallend wa dat de
overheid dit proce vernelde door - nu alweer vijftien jaar geleden met een Wet op de Controle van Jaarrekeningen (WCJ) te komen die
de kantoren verood om de controlewerkzaamheden te vermengen
met ander aanod van dienten”
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Vernieuwd
De toekomt voorpellen valt niet mee. Maar al het gaat om de vanaf
2011 te verchijnen opvolger van ‘de Accountant’ en AccountantAdvieur zijn er gelukkig wel enkele zekerheden. De tijl zal leeaar
zijn, de inhoud reed, de dicuie prikkelend en de onderwerpen
actueel. Daarij zal met het oog op de veranderende ledengroep na de
fuie, extra aandacht worden eteed aan tpiche mk-zaken.
Dit alle met voortzetting van de traditie: informatief, actueel, om
eigenwij, altijd gedegen. n met natuurlijk een vernieuwd uiterlijk.
Maar daaraan zult u ook deze keer zeker weer nel wennen.

Tom Nierop


Tom Nierop wa van novemer 2001 tot juni 2016
hoofdredacteur van Accountant en Accountant.nl.
Lee alle van Tom Nierop
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