


In dankbare herinnering aan 

Linette van Strijp-Wensing 

Geboren 21 september 1944. 
Overleden 5 maart 1996. 

Het doek is gevallen, het regisseurschap 
ten einde. 
Zorg voor ieder in haar omgeving, bereid
heid te luisteren, het vermogen te relati
veren, vastberadenheid en volharding: 
het leven van Linette van Strijp-Wensing 
is vooral door deze eigenschappen ge
kenmerkt Of het nu haar relatie met Hans 
betrof, de gezondheid, het welzijn en de 
toekomst van haar Rogier en Mathieu, de 
- ook vaak tragische - voorvallen in de 
eigen famil ie of het reilen en zeilen in 
Oss. De talloze gedachtenwisselingen en 
vaak felle en met emotie geladen discus
sies - niet in de laatste plaats over haar 
stokpaardje 'het onderwijs' - gaven even
eens blijk van die karaktertrekken en van 
de warme en sociale bewogenheid van 
Linette. Zij zette zich bruisend van energie 
voor alles waar zij in geloofde en voor 

iedereen met wie zij contact kreeg, even 
onvoorwaardelijk en vanzelfsprekend in. 
Dat zij de laatste twee jaar haar aandacht 
vooral op zichzelf moest richten, irriteerde 
haar meer dan uit haar verontschuldigin
gen daarvoor bleek. 'Niet zeuren' was 
haar devies. 'Blijf het posit ieve, hoe klein 
ook, altijd zien, blijf er in geloven . Blijf er 
voor vechten.' Tot het einde toe wist ze 
zich er toe te zetten om te genieten van 
alle spaarzame, korte momenten van ge
luk in haar omgeving. 
Zij heeft nu met geheven hoofd haar meer
dere moeten erkennen in een vijand die 
zij met een ijzeren wil en met zoveel 
optimisme en overtuiging tot het uiterste 
toe bestreden heeft, hopend tegen beter 
weten in. 
Wij zullen ons het voorbeeld van uiterste 
strijdlust én warme menselijkheid blijven 
herinneren in Linette van Strijp - Wensing. 

Wij zijn iedereen veel dank verschuldigd 
voor de enorme belangstelling tijdens het 
ziekbed van Linette. Met name de hulp
verleners zijn voor haar en ons van on
schatbare waarde geweest. 

Hans, Rogier en Mathieu van Strijp 




