
 
 

 
 
 
 
 
 
PERSBERICHT 

Onder embargo tot donderdag 21 april 2022, 15:00 uur 
 
 
LAURA HASSLER ONTVANGT DE EERSTE TRUUS WIJSMULLER-MEIJER-PRIJS 
 
Op de geboortedag van Truus, 21 april, staat Laura Hassler in de schijnwerpers. Al meer 
dan 40 jaar zet Laura Hassler zich in voor het bevorderen van de vrede door middel van 
muziek, speciaal voor kinderen en jongeren. Zo brengt ze met ‘Musicians without Borders’ 
lichtheid en vrolijkheid in donkere, uitzichtloze situaties en zorgt ze voor verbinding tussen 
mensen. Krachtig als ze is typeert de haar kenmerkende bescheidenheid de grootsheid van 
Laura Hassler en maakt haar tot een zeer waardige winnares van de Truus Wijsmuller-
Meijer prijs. 
 
Een Truus van nu? 
Wie zou je als een eigentijdse Truus Wijsmuller kunnen zien? Wie is als zij in deze tijd een 
redder in nood, staat altijd klaar als het om kinderen gaat, om vluchtelingen, om de 
zwakkeren in de samenleving? Gelukkig komen dan vele namen bovendrijven. In tijden van 
oorlog en dreiging is het goed om van deze mensen te leren. Dus mag er iemand in de 
spotlights staan. Dat is de idee van de Stichting Truus Wijsmuller-Meijer, die periodiek, in de 
even jaren, een prijs beschikbaar stelt. De prijs is een geldbedrag (€2000) voor het goede 
doel, waar de prijswinnaar zich voor inzet, een gouden speld van de ‘Tante Truus Tulp’ en 
een met de hand gekalligrafeerde oorkonde. De uitreiking vindt op donderdag 21 april 2022 
voor de eerste keer plaats, in de Prinsenzaal van het Stadhuis te Alkmaar. Burgemeester 
Anja Schouten en voorzitter van de jury prof. dr. Marjan Schwegman vertegenwoordigen 
daarbij de stad en de stichting.      
 
De keuze van de jury 
De jury wordt behalve door Marjan Schwegman gevormd door prof.dr. Doeko Bosscher en  
zakenvrouw van het jaar 2017 Elske Doets. De jury heeft een keuze gemaakt uit een lange 
lijst van interessante kandidaten met stuk voor stuk een indrukwekkend profiel.  
De jury heeft met de volgende uitgangspunten gewerkt:  
• Een vrouwelijke kandidaat heeft de voorkeur. 
• Activiteiten ontplooid ten behoeve van kinderen in nood, tegen een achtergrond van 
vervolging en (oorlogs)geweld hebben de voorkeur. 
• Er moet sprake zijn van eigen initiatief; de activiteiten horen in de regel dus niet tot 
het bij een beroepsmatige functie behorende takenpakket. 
• De activiteiten zijn niet alleen van betekenis voor Alkmaar en omgeving, maar 
hebben liefst ook een nationale en internationale uitstraling. 
De jury heeft unaniem gekozen voor:  
Laura Hassler, directeur en oprichtster van ‘Musicians without Borders’.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit het juryrapport: 
Laura Hassler verdient de prijs wegens de constante, inventieve, bescheiden én krachtige 
wijze waarop zij zich al meer dan 40 jaar inzet voor het bevorderen van de vrede door 
middel van muziek, speciaal voor kinderen. Zo brengt ze lichtheid en vrolijkheid in donkere, 
uitzichtloze situaties. Met Alkmaar als basis, hebben haar inspanningen een enorm grote 
uitstraling: Musicians without Borders werkt zowel in door oorlogsgeweld geteisterde 
conflictgebieden buiten Europa als in vluchtelingenkampen en asielzoekerscentra in Europa. 
Indrukwekkend is hoe Musicians without Borders er steeds weer in slaagt om aan te sluiten 
bij de plaatselijke behoeften en cultuur. Ter plekke worden jonge mensen getraind om met 
kinderen te werken. Zo zijn duurzame lokale programma’s gecreëerd die een uitstekende 
basis bieden voor toekomstige activiteiten. Haar zo kenmerkende bescheidenheid tekent de 
grootsheid van Laura Hassler en maakt haar tot een zeer waardige winnares van de eerste 
Truus Wijsmuller-Meijer prijs.  
 
DuRF bij het beeld van Truus 
In aansluiting op de prijsuitreiking zal er op donderdag 21 april rond half vier een 
bloemenhulde zijn bij het beeld van Truus op de Gewelfde Stenen Brug in Alkmaar. Het is 
immers Truus’ geboortedag! De meiden van DuRF, finalisten van Alkmaars Talent in 2021, 
brengen een lied, waarin zij laten horen hoe Truus ook hen inspireerde. Na afloop is er in de 
Prinsenzaal voor genodigden een receptie om Laura Hassler te kunnen feliciteren. 
 
Plannen van de stichting 
Op de website van de Stichting is alle informatie over Truus te vinden. En uiteraard ook over 
de naar haar vernoemde prijs, met het juryreglement. De Stichting bereidt een pop-up-
museum voor, waarin het levensverhaal van Truus wordt verteld. Eind april zal de locatie, 
vlakbij het beeld, bekend worden gemaakt. In het nieuwe schooljaar zal er een 
onderwijsprogramma worden aangeboden aan de scholen.  
 
 
 
 
 
 

 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met  
Leen Spaans, voorzitter, 0622417615 
Anneke Goddijn, secretaris, 0648428455 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


