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THEMA: MERK

Piet Klijnveld stond aan de wieg van het 
KPMG-succes. De ‘K’ van KPMG bestaat echter 
bij gratie van een andere ‘K’: Jacob Kraayenhof. 

Zonder Kraayenhof was Klijnvelds ‘K’ ongetwijfeld nooit 
in de naam KPMG terechtgekomen. Enkele belangrijke 
krenten uit de KPMG-pap.

KLYNVELD: DE BEGINJAREN
Piet(er) Klijnveld wordt op 16 augustus 1874 geboren in 
Amsterdam. Over de jeugd van Klijnveld is weinig te 
vinden. In ieder geval treedt hij in 1902, na het behalen 
van zijn MO-akte Boekhouden, in dienst bij de afdeling 
Accountantswerkzaamheden van De Twentsche Bank-
vereniging BW Blijdenstein & Co. (een voorloper van 
ABN Amro). Klijnveld bekleedt bij de Bankvereniging 
een mooie en zekere positie als hoofdaccountant. Een 
functie met aanzien bij een gerenommeerde instelling. 
Toch kiest Klijnveld een aantal jaren na het behalen 

van het NIvA-accountantsexamen voor een meer onder-
nemend bestaan. Op 17 maart 1917 vestigt hij zich als 
openbaar accountant in Amsterdam. 

In die tijd is het accountantsberoep sterk in opkomst. 
Dat komt voor een deel door de Eerste Wereldoorlog en 
door de Oorlogswinstbelasting, maar zeker ook door de 
invoering van de Inkomstenbelasting in 1915. De zoge-
naamde ‘Wet tot verkrijging van een statistiek van voort-
brenging en verbruik’ vraagt om aanpassing van de 
administratie van organisaties en is zodanig ingewikkeld 
dat de hulp van accountants onontbeerlijk is. De diverse 
nieuwe wetten leiden tot een toename van de vraag naar 
accountantscontrole. De accountant geldt steeds meer 
ook als adviseur en vertrouwensman, naast zijn rol als 
samensteller en controleur. Klijnvelds stap lijkt dus op 
een vruchtbaar moment plaats te vinden. Hij verlaat de 
bank zonder strubbelingen, krijgt zelfs een aanvulling 

In het wereldwijde big four-geweld is slechts nog één Nederlandse 
naam zichtbaar: Klijnveld, de ‘K’ van KPMG. Uitgaande van de 

Nederlandse voorgangers bestaat het kantoor dit jaar een eeuw.

NEDERLANDS 
FUNDAMENT VAN EEN

Honderd-jarige
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HET IJ-Y MYSTERIE
De naam Klijnveld wordt vanaf een bepaald moment 
als Klynveld gespeld. Hoe dat precies tot stand komt is 
lastig te beoordelen. Het lijkt aannemelijk dat het komt 
door de internationale activiteiten (en later fusies). 
Buitenlanders weten vaak niet goed hoe ze een ‘ij’ 
moeten uitspreken. In het boek Company Financial 
Reporting van Zeff , Van der Wel en Camff erman (1992) 
stelt voetnoot 85 op pagina 100: ‘The spelling of 
Klijnveld was anglicized to Klynveld three years later 
[i.e. in 1953] when three of the fi rm’s clients (A.K.U., 
Royal Dutch, and Philips) were in the process of 
entering the New York capital market.’

KLIJNVELDS 
SUCCESFORMULE
De 25-jarige jubileumkrant van het kantoor meldt de 
succesformule van Klijnveld: (1) nooit iets vergeten; 
(2) systematische werkindeling, zonder overlading 
van het programma; en (3) alle, zelfs de halve uren, 
declareren.

van het bedrijfskapitaal en sleept enkele opdrachten 
binnen.

Het eerste kantoor ligt op de tweede verdieping van een 
pand aan de Heerengracht. Binnen een jaar tijd groeit het 
aantal werknemers uit tot meer dan twintig. Onder het 
mom van ‘ieder aanbod schept zijn eigen vraag’, gecom-
bineerd met de positieve ontwikkelingen in de markt, 
is de strategie van Klijnveld vooral om zoveel mogelijk 
capabele werknemers in dienst te nemen, ook al heeft hij 
niet voor iedereen meteen werk. Dat heeft tot gevolg dat 
de salarissen laag zijn. Klijnvelds compensatie daarvoor 
is onder andere dat hij zorgdraagt voor de opleiding tot 
het accountantsexamen.

PRIMUS INTER PARES
Volgens de overlevering gooit hij de jonge werknemers 
regelmatig in het diepe en laat ze zonder veel voorkennis 
bij klanten aan de slag gaan, klaarblijkelijk overtuigd van 
hun capaciteiten. Klijnveld blijft echter zeker niet op 
kantoor achter. Hij werkt actief mee aan de controles en 
functioneert als controleleider. Hij is absoluut niet te 
beroerd om zelf zaken uit te rekenen en na te tellen. 
Dat wordt zeer gewaardeerd door klanten. Maar zijn 
expertise ligt toch vooral in het schrijven van accoun-
tantsrapporten.

Klijnveld hecht veel waarde aan de sociale verhoudingen. 
Zijn grote kracht is het advieswerk en het leggen en 
onderhouden van contacten. Zijn netwerk is groot en 
hij wordt als een aangenaam persoon ervaren. Hij legt 
binnen een maand na de oprichting van het kantoor 
de kernwaarden vast. Die gaan met name over geheim-
houding en de noodzaak tot orde en netheid. Zo stelt hij 
onder andere: ‘Het beste middel om een cliënt te bewijzen 
dat zijn geheimen bij ons veilig zijn, is ook niets van andere 
zaken tegenover hem los te laten.’ En als zijn werknemers 
fouten maken dan moeten ze een boete betalen die in de 
personeelspot gaat.

Klijnveld opent vestigingen op meerdere plaatsen in het 
land. In 1940 heeft zijn kantoor van alle grote kantoren 
de meeste vestigingen, namelijk zes. Dat is ongebruikelijk. 
Het uitgangspunt van de andere kantoren is dat één 
centrale vestigingsplaats cruciaal is voor uniforme kwaliteit. 
Die gedachte is afk omstig van Limperg. Klijnveld is uiter-
aard op de hoogte van deze theorie, maar zoekt vooral 
praktische oplossingen. Naar zijn mening moet je dicht 
bij de klant zitten. Dat scheelt reistijd en reiskosten en 
leidt tot korte verbindingslijnen en meer snelheid. 
De andere grote kantoren zullen dit ook snel inzien.

Klijnveld wordt niet echt geroemd om zijn inzet voor de 
beroepsgroep. Hij richt zich op zijn eigen kantoor. Het 
wordt hem soms verweten dat hij vooral zakelijk is. Men 
noemt hem daardoor ‘op de centen’. Het zal hem waar-
schijnlijk een zorg zijn, zijn kantoor loopt al snel als een 

Piet Klijnveld
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goed geoliede machine. Door wat ongelukkige ontwikke-
lingen met andere fi rmanten blijft Klijnveld zelfs vijf jaar 
langer aan het kantoor verbonden dan de bedoeling is, 
tot zijn 65ste jaar, in 1939. Daarna neemt Kraayenhof het 
stokje over. Klijnveld sterft vlak voor het einde van de 
oorlog in 1945.

DE ANDERE GROTE ‘K’
Jacob Kraayenhof behaalt in 1918 op negentienjarige 
leeftijd zijn MO-akte Boekhouden. In 1919 begint de 
piepjonge Kraayenhof als accountant bij het kantoor van 
Klijnveld. De beslissing hem een kans te geven noemt 
Klijnveld later zijn ‘meest gelukkige daad’. 

Kraayenhof presteert vanaf het begin uitstekend binnen 
het kantoor en wordt in 1930 vennoot. 

Vele malen meer dan Klijnveld is Kraayenhof actief in 
topfuncties bij de beroepsorganisatie (NIvA). Ook 
bekleedt Kraayenhof adviesposten in het bedrijfsleven en 
ereambten bij de overheid (onder andere bij DNB, Justitie 
en het Koninklijk Huis). Om een idee te krijgen: 
Kraayenhof wordt meer dan 75 keer genoemd in het 
register van het overzichtswerk over het accountants-
beroep na 1935 van De Hen, Berendsen en Schoonder-
beek. Alleen Limperg heeft meer verwijzingen. Kraayenhof 
wordt in het boek ook een van de aartsvaders van het 
beroep genoemd.

Samen met prof. A.M. van Rietschoten speelt Kraayenhof 
‘een hoofdrol in het denken over de essentie van de 
accountantsfunctie en over de positie van de accountant 
in ons land’. Toch is hij zeker geen academicus. Net als 
Klijnveld is hij pragmatisch. Volgens Kraayenhof is een 
bestuurder (van de beroepsorganisatie) niet gekozen om 
‘vakvraagstukken te bestudeeren’. Bestuurders ‘hebben 
alleen roeping om leiding te geven aan de behandeling’.

‘ KRAAYENHOF LEVERT EEN 

BELANGRIJKE BIJDRAGE AAN 

STRUCTURERING VAN DE 

REGELGEVING OP HET GEBIED 

VAN FINANCIËLE RAPPORTAGE.’

ONTSTAAN KPMG 
Op 17 maart 1917 vestigt Piet Klijnveld zich als openbaar 
accountant in Amsterdam. Maar KPMG ontstaat in 1987 uit 
opeenvolgende fusies van diverse accountantskantoren. De 
letters staan voor de namen van de eerste oprichters van de 
toen nog aparte kantoren. De K staat voor Klynveld. Van 1935 
tot 1941 luidt de naam Accountantsassociatie Klijnveld, 
Kraayenhof en Blazer. Later wordt dat Klynveld Kraayenhof & 
Co. Peat begon in 1870 in Londen onder de naam William 
Barclay Peat & Co. Marwick begon in 1897 samen met Roger 
Mitchell in New York onder de naam Marwick, Mitchell & Co. 
Goerdeler was vele jaren voorzitter van een Duitse fi rma met 
de naam Deutsche Treuhandgesellschaft. 

In 1911 fuseren William Barclay Peat & Co. en Marwick, 
Mitchell & Co. tot een nieuwe fi rma onder de naam Peat 
Marwick International (PMI). In 1979 fuseren Klynveld 
Kraayenhof & Co. (KKC), de Deutsche Treuhandgesellschaft en 
McLintock Main Lafrentz & Co. tot Klynveld Main Goerdeler 
(KMG). In 1987 ontstond door een fusie van bovengenoemde 
fi rma’s KMG en PMI het huidige KPMG.

Bron: Wikipedia

KLIJNVELD BIJ 
HET 25-JARIG DIENST-
JUBILEUM VAN 
KRAAYENHOF:
‘Spoedig bleek mij dat hij over bijzondere gaven 
beschikte en dat hij buitengewoon in de smaak viel bij 
cliënten, zowel door zijn capaciteiten op accountants-
gebied als door de wijze waarop hij tegenover 
cliënten optrad.’

Jacob Kraayenhof 
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NATIONALE EN INTERNATIONALE 
BIJDRAGEN
Kraayenhof ontwikkelt het kantoor tot een van de 
grootste van Nederland. Zijn sociale vaardigheden en 
kennis werpen ook internationaal hun vruchten af. 
Hij heeft vele vrienden in de Verenigde Staten en in 1957 
is hij president van het zevende wereldcongres van 
accountants in Amsterdam. Daar wordt de basis gelegd 
voor de internationale harmonisering van de beroeps-
grondslagen, een van Kraayenhofs belangrijke missies. 
Hij is ook betrokken bij de geboorte van het IASC 
(International Accounting Standards Committee). 

In Nederland levert Kraayenhof een belangrijke bijdrage 
aan structurering van de regelgeving op het gebied van 
fi nanciële rapportage. Daarbij is vooral zijn ‘liaison’ rol 
tussen beroep, ondernemingsbestuur, werkgevers, en 
wetgever van doorslaggevende invloed. Hij positioneert 
de accountant als een volwaardige gesprekspartner en hij 
kan worden gezien als de verpersoonlijking van Limpergs 
quote: ‘de integere, deskundige, objectieve en onafh anke-
lijke vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer 
en van de ondernemingsleiding’. Kraayenhof drukt een 
groot stempel op beroep en jaarverslaggeving, zowel 
nationaal als internationaal. Hij ontvangt meerdere 
koninklijke onderscheidingen voor al zijn verdiensten.

In 1964 neemt Kraayenhof afscheid van het beroep. 
Hij blijft echter zeer actief en speelt onder andere een 

TWEE 
OORLOGSANECDOTES 
OVER KRAAYENHOF
•  Tijdens de oorlog heeft Kraayenhof een goede relatie 

met Hirschfeld, die bij Economische Zaken werkt als 
waarnemend secretaris-generaal. Het wetsontwerp 
om het accountantsberoep in Nederland gelijk te 
schakelen met Duitsland verdwijnt daardoor telkens 
als ‘niet urgent’ onder aan de stapel.

•  In 1938 helpt Kraayenhof een rijke Joodse vriend, 
Eduard Vis, om zijn bezittingen in Zwitserland onder 
te brengen. Kraayenhof bezoekt hem tijdens de oor-
log menigmaal. Pas jaren na de oorlog wordt bekend 
dat Kraayenhof bij die bezoeken geheime informatie 
op microfi lm in zijn vulpen meesmokkelde.

Noot
* Luc Quadackers is eigenaar van Margila en als onderzoeker 
verbonden aan het Lectoraat FAI van de Hogeschool Utrecht. 
Met dank aan Kees Camff erman.

belangrijke rol als adviseur bij vele fusies in het Neder-
landse bedrijfsleven. Kraayenhof sterft in 1982. De naam 
KPMG is dan nog niet in zwang, maar de fundamenten 
zijn gelegd. Een ding is zeker: Klijnvelds K had zonder 
Kraayenhof nooit als eerste letter van het concern op de 
gevel geprijkt. 

Jacob Kraayenhof, eerste rij rechts, president van het zevende wereldcongres van accountants in Amsterdam.
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