
In memoriam – Brenda Westra (1967-2015)  

gepassioneerd accountant en geliefd bij studenten 
 

Op maandag 12 oktober jl. is Brenda Westra op de leeftijd van 48 jaar overleden. Velen zullen haar 

kennen van de toegankelijke en duidelijk geschreven accountancyboeken, die het bestuderen van de 

soms taaie accountancystof tot een feest maakte. Duizenden accountancystudenten hebben profijt gehad 

van haar heldere uitleg. Maar zij was ook een accountant met visie op de accountancy, die ze met grote 

passie uitdroeg. 

Brenda was een scherpe waarneemster van wat er mis was in de accountancy en streefde verbetering na. 

Hierbij ging ze het openlijk debat over het beroep regelmatig aan en vertegenwoordigde vaak het 

tegengeluid. Ze noemde zichzelf ‘rebelaccount’. Ruim 10 jaar geleden waarschuwde ze samen met Gert 

Greveling met haar boek ‘Onthullingen over accountants’, dat de commercie van de adviesdiensten de 

overhand dreigde te krijgen binnen de accountancy. Ze wees er op dat een te grote commerciële druk de 

objectieve professionele oordeelsvorming bedreigde. Ze deed dit met een enorme drive en gevoel voor 

humor, niet om het beroep in diskrediet te brengen, maar juist om verbetering in te zetten. Zij bood in 

haar boek daar ook toekomstperspectieven voor, waarvan enkele inmiddels zijn ingevoerd, zoals 

scheiding van controle en advies. Maar toentertijd leek zij, onder andere samen met Hans Blokdijk, een 

roepende in de woestijn. De kritische blik op het accountancyberoep werd haar niet altijd in dank 

afgenomen. Maar met de kennis van nu, moeten we constateren dat zij de vinger op de zere plek legde.  

Een van haar geliefde teksten was: ‘Stay positive and move forward’. En dit deed ze ook, ze liet zich niet 

uit het veld slaan door negativiteit, maar zette het om in energie. Energie die ze gebruikte voor het 

schrijven van een lange reeks studieboeken om de grote hoeveelheid accountancystof wat makkelijker 

verteerbaar te maken voor de studenten. Gedreven door compassie met ‘die arme studentjes’, zoals zij 

hen soms noemde, was zij hier mee bezig. Diezelfde liefde voor de studenten heeft zij ook enige tijd 

ingezet bij het lesgeven aan enkele universiteiten, op de haar wel bekende humorvolle en onstuimige 

wijze.  

Het gepolder in Nederland inmiddels ontstegen, was Brenda de laatste jaren vanuit Dubai/Ibiza actief met 

haar grote wens: het verbeteren van de wereld. Haar motto was: "We don't fight the system; we just 

make it irrelevant". In de vorm van brieven aan Elon Musk werkte ze aan haar plannen voor een economie 

die vrede en een betere welvaartverdeling zou brengen. Het zal haar laatste boek zijn dat nog uitgegeven 

gaat worden. 

Na anderhalf jaar ziek te zijn geweest, is de hersentumor haar fataal geworden. De laatste 4 maanden 

verbleef zij in het christelijke hospice Kuria nabij het Vondelpark. Hier werd zij liefdevol verzorgd en vond 

ze rust voor reflectie op levensvragen. Tot bijna het laatst toe bleef ze positief, scherp van geest en 

energiek. Op 12 oktober is ze daar overleden, wetende dat de dood niet het laatste woord heeft. Onze 

gedachten en medeleven gaan uit naar degene die haar zullen missen. Brenda Westra was voor velen een 

inspirator en laat een lege plek achter. 

 


