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In Memoriam  Pierre Voswijk 

Na een strijd van 4 weken is Pierre Voswijk helaas op 11 april jl. aan de gevolgen van het corona 

virus overleden. 

Ruim 40 jaar woonde hij met zijn Tineke in de Beukenlaan in Twisk. De lijst met activiteiten waarbij 

hij betrokken was beslaat minstens een hele pagina. Met zijn tomeloze energie, positieve blik op 

het leven en opgewekte inborst was hij een graag geziene Twisker. 

Namens de Vereniging ter Viering van Nationale Feest- en Gedenkdagen (de Oranjevereniging) 

durfde ik, als toenmalig voorzitter, Pierre, als oud-bestuurslid, en zijn Tineke te vragen om te 

fungeren als gastgezin voor Henry en Margaret Radcliffe tijdens de viering van 40 en 50 jaar 

bevrijding in Twisk. Henry Radcliffe was de navigator van het Engels jachtvliegtuig dat in de 

omgeving van het Hornderpad neerstortte in januari 1945. Zijn piloot Arthur Maton kwam bij de 

crash om het leven. Hij ligt begraven op de begraafplaats bij de N.H. Kerk. 

Henry landde met zijn parachute bij Lambertschaag. Via het verzet kon hij ontsnappen naar bevrijd 

Zuid-Nederland. Pierre en ik konden, als kinderen van na de oorlog, door het feestelijk binnenhalen 

van Henry en zijn helpers in Twisk iets terugdoen voor een van onze bevrijders, wat de heer 

Radcliffe zeer waardeerde. 

Pierre was directeur van het Clusius College in Hoorn en hij was een groot liefhebber van 

geschiedenis en een bevlogen verteller. Twisca had zijn aandacht en Twisk promootte hij graag, 

bijvoorbeeld via Gidsengilde Twisk. Voor de Twisker Vermaning deed hij vele activiteiten en hij was 

betrokken bij de Klaverwoid en zijn Beukenlaan. Samen met anderen zat hij in de werkgroep voor 

de viering van het 40 jaar bestaan van de Beukenlaan met de bijhorende speciale editie: 

“ ’t Beukenblad”. Ook was hij mede-initiatiefnemer en redactielid van de speciale editie voor de 

viering van 75 jaar Vrijheid. Hij was medeschrijver van het boek over de geschiedenis van het 

voormalige bejaardentehuis ‘Twiskerland’.  

 

Lid van de commissie Herbestemming N.H. Kerk is hij ook geweest. Pierre en ik waren als 

commissieleden blij dat Gerda en René de uitdaging aangingen en daarna van de kerk een woning, 

succesvolle B&B en concertzaal hebben gemaakt.  

Pierre was voorzitter van de fondsenwerving commissie van het Twisker Museum. Er is al een fors 

bedrag binnen en wij hopen hier binnenkort nog een slag in te maken en zo Pierre’s werk voort te 

zetten. 
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Dit is een kleine greep uit de vele activiteiten die Pierre deed voor zijn mooie en geliefde Twisk, met 

Tineke aan zijn zijde. Andersom gebeurde dat ook vaak.  

Namens alle verenigingen in Twisk hebben we een rouwadvertentie geplaatst in het NHD, ook 

namens de Twisker bevolking die massaal langs de weg stond naar zijn uitvaart in Kerk Hemels.  

Wij zullen Pierre erg missen en wensen zijn Tineke, dochters Pauline en Patty en zijn kleinkinderen 

veel sterkte in het verwerken van dit enorme verlies. 

Namens de Dorpsraad, voorzitter Vok Kay 

 

 

 

In Memoriam  Pjotr Lawant. 

Eind vorig maand ontvingen wij het bericht dat Pjotr Lawant op 92-jarige leeftijd is overleden.  

Pjotr was woonachtig aan het Gangwerf en sinds 1997 lid van de Dorpsraad.  

Jarenlang was hij het vertrouwde gezicht bij commissie- en raadsvergaderingen van de gemeente 

om de belangen van Twisk op zijn treffende manier te behartigen. Altijd beleefd, humorvol en 

vasthoudend. Hij heeft menig keer ingesproken om de mening van de bewoners naar voren te 

brengen.  

Pjotr was al die jaren een heel actief lid van de Dorpsraad. Toen de Dorpsraad in 2012 dreigde te 

verdwijnen, als gevolg van te weinig bestuursleden, hield hij een vurig pleidooi voor een doorstart 

en het behoud van onze Dorpsraad.  

Deze oproep vond gehoor en leidde tot de samenstelling van de huidige Dorpsraad.  

Wij zijn Pjotr dankbaar voor al zijn inzet gedurende al die jaren ten behoeve van het welzijn van ons 

dorp. 

Wij zullen Pjotr missen en wensen zijn kinderen veel sterkte in het verwerken van dit enorme 

verlies. 

Namens de Dorpsraad, penningmeester Jos Beers 

 

 

 

 


