
Met een luid 'beter opletten tijdens het college, makker' bestrafte de partner de  

jongste assistent die de euvele moed had, voor eens en nooit weer, te vragen waar 

het eigenlijk over ging. De assistent verder negerend wendde de partner zich op 

samenzweerderige toon tot zijn uitgeputte, vermoeid ogende en sterk vermagerde 

controleleider die wel aan een paar biertjes toe was. 'In het curriculum van de  

accountantsopleiding zou het vak 'lobbyen' niet misstaan; daaraan danken we dat  

verplichte jaarrekeningcontrole in de wet is opgenomen'. Na het maken van dit  

statement en al mompelend 'als accountant verdien je terecht een goede boterham; je 

moet hem wel staande opeten' verdween de partner in stramme pas richting de 

beschaafd innemende commissarissen. Hij wilde nu wel eens een reactie op zijn  

suggestie in de managementletter dat de administratieve organisatie, een mooie  

adviesklus, herschreven zou moeten worden. Wel verdomd jammer dat hij zijn  

adviespartner weer moest excuseren. Dat irriteerde hem mateloos. Terwijl hij wist dat 

deze zogenaamde collega met zijn vage academische (pret)titel aan het begin van 

deze vrijdagmiddag, standing procedure, naar zijn schip te Hindelopen was afgereisd. 

Maar hij zou hem wel krijgen; de omzet van de adviesopdracht die hij nu ging  

binnenhalen kwam echt op zijn eigen account.  

Inmiddels leven we de 21e eeuw. De lead partner is zijn vette schapen aan het hoeden 

en de jongste assistent heeft na een langdurig proces van studeren, (weg) cijferen, 

incasseren, conformeren en twee mislukte huwelijken de positie van bureaupartner 

verworven.  

Binnen het bureau is te veel veranderd. Adviesarbeid is verboden; daardoor hapert 

het verdienmodel. Ook heeft hij bij cliënten steeds meer te maken met assertieve ac-

countants in business; die menen hem de accountancywet te kunnen voorschrijven. 

Pesten hem ook met zijn astro-inkomen; hebben ze afgeleid uit het jaarverslag. En 

binnen de maatschap, sorry nv, weet hij echt niet wat die jonge aanstormende PP's 

(Porsche-partners) bezielt.  

(Accountants)regelgeving maak je zelf 
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'Ha, ha, de commerciële truc van de 20e eeuw' grapte de  

zongebruinde Big-4-partner enigszins overmoedig naar zijn controleteam. De 

gratis drank vloeide dan ook rijkelijk op deze uitbundige party on the beach,  

georganiseerd door zijn cliënt die toch wel heel erg blij was met de nipt verkregen 

goedkeurende accountantsverklaring.  



Laten zich op partnervergaderingen flink gelden, verpesten de sfeer. Respectloos. Of 

die zogenaamde vernieuwers. In plaats van declarabele uren participeren in  

separatistische workshops in de Van Nelle-fabriek of in een Tilburgs Lab(p)middel. 

Ook de komst van de zij-instromende, dure punten kostende en te welbespraakte  

ex-politicus zit hem niet lekker. Pikt ook nog de mooiste kamer in. Zijn  

partnerinkomen is de laatste tijd behoorlijk aan sleet onderhevig. Te veel paarden 

aan de ruif. Nachtmerries heeft hij ervan. Afgelopen nacht droomde hij dat hij deel 

uitmaakte van een nieuwe werkgroep. Geen lange praatsessies, maar gezamenlijk in 

een Limo naar Den Haag om Lutheraans een in de haast opgesteld manifest op de 

voordeur van het Ministerie van Financiën te spijkeren. Delen van de tekst doemden 

op…  

Leden der Tweede Kamer ... accountants werken zelf aan herstel van vertrouwen ... 

Dijsselbloem ... rustig aan ons overlaten ... inkomensboontjes altijd zelf geplukt ... 

nieuwe strategie ... niet meer steunen op de interne controle van de cliënt ... die 

deugt toch niet ... gaan nu zelf alles controleren ... daarvoor zelf regelgeving gema-

akt ... deze boreling noemen we COS 610.  

Tevergeefs probeerde zijn derde echtgenote hem uit zijn droom wakker te schudden. 

Nog in trance schreeuwde hij euforisch: 'Schat; ik heb het. Kassa. Partnerinkomen is 

verzekerd. Ik ga veel werk binnenhalen. Probeer het niet te begrijpen zeg ik je altijd. 

Geef me onmiddellijk de telefoon. Ik bel de voorzitter. Ik heb de truc van de 21e 

eeuw: COS 610'.  
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