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In Memoriam

Wie Trini heeft gekend weet wat een innemende persoonlijkheid

wij moeten missen. In de jaren dat ik met Trini samenwerkte wa-

ren mij nauwelijks mensen bekend die zo'n onstuitbare inzet en

enthousiasme konden opbrengen voor natuur- en landschapsbehoud

als Trini Heidweiller. Altijd stond zij paraat om dreigend onheil

te keren en als het moest trotseerde ze de loop van het jagers-

geweer door ervoor te gaan staan.

Als natuurbeschermingssecretaris van de VWS Haarlem en secre-

taris van de toenmalige Werkgroep Duinbehoud Zuid-Kennemerland

was zij een van de grondleggers van het huidige natuurbescher-

mingswerk in onze regio. Door haar enorme inzet ontwikkelde

natuurbescherming in onze VWS zich tot een volwaardige activi-

teit naast veldonderzoek en excursies. Binnen de Werkgroep

Duinbehoud Zuid-Kennemerland was Trini jarenlang de bindende

factor en wist zij de overige leden voortdurend te inspireren

en te enthousiasmeren.

Haar activiteiten bleven overigens niet beperkt tot de regio.

Jarenlang was Trini lid van de districtsconriissie van Natuurmo-

numenten in Noord-Holland en lid van het bestuur van Contact

Milieubescherming Noord-Holland.

De leegte die zij bij mij achterlaat wordt opgevuld door prettige

herinneringen aan een fijn medemens en een natuurbeschermer van

het eerste uur. Ik ben dankbaar dat Trini mijn levenspad heeft

gekruist. In haar geest gaan we verder met de strijd voor het

behouden van natuur en landschap, een strijd waaraan zij zo'n

belangrijk deel van haar leven heeft gegeven.

Henk Wijkhuisen

Op 28 februari waren velen van ons bijeen om afscheid te nemen

van Trini Heidweiller. vogels zongen een requiem in de toppen

van de banen op begraafplaats Westerveld als laatste groet

aan een vrouw, wiens hart en ziel verpand waren aan al het

schoons dat zich in de natuur openbaart.

Een noodlottig ongeval maakte een veel te vroeg einde aan haar

welbesteed leven, juist op een moment dat zij samen met Henk

meer tijd kreeg om erop uit te trekken. Verslagen hoorde ik de

tijding aan dat het noodlot zo onrechtvaardig en wreed had toe-

geslagen.


