
In het afgelopen jaar hebben zich meer dan honderd
mensen bij onze stichting aangemeld als “Vriend”. Bij de
organisatie van onze activiteiten hebben we met veel
mensen te maken gehad, die ons op bijzondere wijze
hebben geholpen. Voor al deze mensen publiceren wij
graag deze nieuwsbrief om te laten zien hoe onze jonge
stichting zich ontwikkelt. We zijn blij met uw belangstelling.
Wilt u reageren, dan kan dat via:  info@truuswijsmuller.nl
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Bek�k de webversie

Hoe z�n we gestart?
Het beeld van Truus, gemaakt door de beeldhouwsters Annet Terberg-Pompe en Lea
Wijnhoven, werd midden in het eerste coronajaar onthuld op 1 juli 2020. Heel veel aandacht kon
dat toen door de lockdown niet krijgen. Het jaar daarop doopten we bij het beeld op 7 mei 2021
de Tante Truus Tulp. Maar ook toen was er een lockdown en opnieuw moest er sprake zijn van
een bescheiden manifestatie. Bij het beeld en op de gevel van het geboortehuis van Truus
(Mient 14) kwamen bordjes met QR-codes, die leiden naar onze website. Ondertussen zochten
we de aandacht via de pers, een website, Facebook, Instagram en een podcastserie. Dat heeft
geholpen om het verhaal van Truus in de moeizame coronatijd toch bekendheid te geven. Dat
de documentaire “Truus’ Children” in die periode ook enkele maanden te zien was op Netflix,
heeft zeker ook bijgedragen aan de hernieuwde kennismaking met ‘Tante Truus’. 
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Lezingen
We verzorgden lezingen met het verhaal van
het leven van Truus voor kinderen en
volwassenen. Een drietal scholen in Alkmaar
maakte gebruik van ons aanbod. En we
ontvingen uitnodigingen van de Historische
Verenigingen van Alkmaar en Heiloo, van de
Rotaryclubs van Bergen, Schoorl, Egmond,
Langedijk en Alkmaar, van de Probusclubs
van Heiloo en Alkmaar, van het Historisch
Café Alkmaar. Van de laatste lezing is een
professionele filmopname gemaakt, die op
onze website is te zien. 
 



Zoals Truus zich het lot aantrok van de kinderen, die leden
onder de terreur van de nazi’s, zo zijn er ook nu op tal van
plekken op aarde kinderen in gevaar. Om de burgers te
stimuleren compassie te tonen met de vluchtelingen van nu,
stonden we stil bij het lot van de Oekraïense kinderen. Om
het beeld kwamen bloembakken met gele en blauwe violen.
In de media legden we de bedoeling uit. Een van de
winkeliers van de Gewelfde Stenenbrug was zo sympathiek
om met name in de nachten van het weekend de
bloembakken veilig te bewaren. ’s Avonds naar binnen, ’s
ochtends naar buiten en dat drie maanden lang! Want het
beeld staat dan weliswaar op een droomplek in het
stadscentrum, maar het is daar in de donkere uren van het
weekend ook erg druk met de bezoekers van de horeca. De
bloembakken werden wel eens vernield of gestolen. We
vulden tussentijds de bakken aan als het nodig was. 

Herdenking eerste Kindertransport 10 december 2021
Op 10 december 1938 ontving Truus de eerste groep van 600 kinderen uit Oostenrijk en hielp
hen vanuit Hoek van Holland naar Engeland te gaan. Dit eerste Kindertransport herdachten we
met de leerlingen van groep 8 van basisschool Kennemerpoort-Lindenlaan. Zij werden
ontvangen op Mient nr 14, het geboortehuis van Truus en tegenwoordig onderdeel van
restaurant 1480.  Daar luisterden zij naar het verhaal over Truus, kregen een versnapering
(krentenbol en limonade, zoals destijds de Transportkinderen) en brachten een bloemenhulde
(tulpen natuurlijk) bij het beeld.

Gele en blauwe violen
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Een van de doelstellingen van onze stichting is om de relevantie van het levensverhaal van
Truus voor het heden te tonen. Het beeld van Truus doet op ons een moreel appel: ‘zorg goed
voor de kinderen’. En dan vooral onder de moeilijkste omstandigheden. Dat vergt moed en
standvastigheid. Wie doet ons met zijn of haar werk nú aan Truus denken. Wie zou een
eigentijdse Truus kunnen zijn? Eén keer per twee jaar willen we zo’n ‘kanjer’ op de voorgrond
stellen en eren met de Truus Wijsmuller-Prijs: een oorkonde en een gouden draagspeld in de
vorm van de Tante Truus Tulp. Op onze website wordt uitgelegd wat onze werkwijze hierbij is.
Een driehoofdige jury kiest uit een lijst van genomineerde kandidaten. De juryleden zijn  Prof dr
Marjan Schwegman, Elske Doets, Prof dr Doeko Bosscher. De eerste Truus Wijsmuller-Meijer
Prijs kon op 21 april 2022 feestelijk worden uitgereikt aan Laura Hassler. Zij heeft met haar
“Musicians without Borders” vreugde en zingeving gebracht bij verjaagde en gevluchte kleine en
grote mensen, overal in de wereld en dat al enkele tientallen jaren. Burgemeester Anja
Schouten sprak haar toe in de Prinsenzaal van het stadhuis. Een bloemenhulde bij het beeld
van Truus, op haar geboortedag, mocht niet ontbreken. Meidengroep DuRF zong een lied over
moed en doorzettingsvermogen. 
Laura Hassler heeft, geïnspireerd door de prijs, vanaf de prijsuitreiking tot eind september elke
vrijdag met een groep medestanders bij het beeld gestaan om te pleiten voor opvang in Alkmaar
voor vluchtelingen overal vandaan.

Waarom Truus?

Jenny Tuytel en Marjan Vlam
Tante Truus en Mammie Mies 

Met deze titel bracht actrice Margje Wittermans een eenakter op de planken over de
‘heldendaad’ van Truus toen zij in 1938 bij Adolf Eichmann om de vrijlating van 10.000 Joodse
kinderen ging vragen, het begin van de Kindertransporten. Onze stichting heeft deze



toneelvoorstelling ondersteund met adviezen, publiciteit en het beschikbaar stellen van
expositieposters. De première was in Alkmaar in De Vest op 5 mei 2022. De voorstelling is in
2023 nog een aantal keren te zien op verscheidene plekken in het land.
Eerder al, in 2019, leerden we het toneelstuk “Tante Truus en Mammie Mies” kennen,
geschreven en gespeeld door Jenny Tuytel (Truus) en Marjan Vlam (Mies) uit Enkhuizen. Ook
een eenakter.
Beide stukken zijn ook geschikt voor het onderwijs. Waar mogelijk biedt onze stichting graag
ondersteuning.  

Pop-up-museum

Met hulp van de gemeente Alkmaar en makelaardij Bregman bleek het mogelijk om op het
Waagplein een tijdelijk, ‘pop-up-’’, museum te openen. Ook het Alkmaars Uitwisselings Comité
deed mee, met een foto-expositie over zusterstad Bath. Van 13 mei tot eind augustus 2022
konden we in de voormalige Oilily-winkel het levensverhaal van Truus uitbeelden. De entree
was gratis. Ruim 3000 bezoekers wisten ons te vinden. Bovendien waren hier een audiovisuele
presentatie voor bezoekers en scholen en een pop-up-boekenwinkel met boeken die passen bij
het thema van de ‘Truus’-tentoonstelling. Boekhandel Stumpel werkte er graag aan mee. De
tentoonstelling werd feestelijk geopend door voormalig burgemeester Bruinooge en huidig
burgemeester Schouten. Blijkens de vele mooie reacties in het gastenboek en de meer dan
honderd nieuwe Vrienden (i.e.  donateurs) is dit concept voor herhaling vatbaar. De inrichting
werd verzorgd door de firma Pinks. De mooie presentatie werd gemaakt door Barbara van
Santen. De expositie met het levensverhaal van Truus is in drie maten (groot-middel-klein)
gratis beschikbaar op leenbasis voor het onderwijs. Wie weet krijgen we volgend jaar weer een
kans om tijdens het kaasmarktseizoen iets extra’s te bieden aan Alkmaar en zijn toeristen. En
een permanent museum lijkt ons ook een goed idee.

DuRF



Met de leerlingen van
groep 8 van
basisschool
Kennemerpoort-
Lindenlaan herdachten
we de Kristallnacht van
9 op 10 november
1938. Het was voor het
eerst dat deze
herdenking plaats vond
in Alkmaar. De
leerlingen kwamen
bijeen in de Synagoge
van Alkmaar in de
Hofstraat. Feyko

Alkema van onze stichting vertelde hun het adembenemende verhaal van Truus en hoe zij na
die gruwelijke Kristallnacht 10.000 kinderen redde. De leerlingen wandelden na het verhaal en
na een glas limonade en een krentenbol (zoals Truus die altijd aan de vluchtelingenkinderen
uitdeelde) naar de Gewelfde Stenenbrug en legden daar bloemen rondom het beeld. NH-tv en
het NOS-journaal zonden een kleine reportage uit.

HELDENDAAD, ode aan Truus! DuRF zingt over Truus in de straten van Alkmaar. In opdracht
van onze stichting werd er een film van de meidengroep gemaakt, wandelend door de straten
van Alkmaar en uiteraard bij het beeld. Sinds 19 juni te zien op YouTube. Klik hier. Het lied en
de clip zijn gemaakt voor ons scholenproject. De meiden van DuRF stonden in het najaar van
2021 in de finale van Alkmaars Talent. Bij verscheidene gelegenheden traden zij op, o.a. bij de
prijsuitreiking op 21 april.

Lesbrief
De lesbrief staat sinds september op onze website op de pagina Onderwijs. Hij hoort bij het lied
“Heldendaad” van meidengroep DuRF en is bedoeld voor groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. 

 

Herdenking Kristallnacht b� Truus
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Wij danken onze donateurs voor hun morele, materiële en financiële steun. Het is geweldig fijn,
dat we bij Schenkeveld Advocaten kunnen vergaderen, nota bene in de voormalige
docentenkamer van Truus’ Alkmaarse middelbare school, de toenmalige Rijks-HBS op de
Paardenmarkt. We houden u graag op de hoogte van onze activiteiten. De volgende nieuwsbrief
kunt u in het late voorjaar van 2023 verwachten. Ondertussen houden we het nieuws bij op
onze website, op Instagram en op Facebook. Mocht u deze nieuwsbrief niet willen ontvangen,
dan kunt u zich via een link hieronder afmelden.

Uw donatie komt volledig ten goede aan onze onderwijsprojecten. Met een nieuwe
donatie maakt u ons reuze blij. 
Bij €50 of meer ontvangt u een kleine replica van het beeld op de Gewelfde Stenen Brug
in Alkmaar. (zie afbeelding links)
Stort uw bedrag svp op NL64 INGB 0000 1721 10 t.n.v. Stichting Truus Wijsmuller-Meijer.

Plannen voor de komende t�d
* Van verschillende kanten bereiken ons verzoeken om een lezing te komen geven. Dat doen
we graag. Voor de Kerst zijn er nog twee. 
* We richten onze aandacht in de komende maanden vooral op het onderwijs. Nu we mooi
lesmateriaal en een expositie beschikbaar kunnen stellen is het belangrijk, dat aan zoveel
mogelijk scholen bekend wordt gemaakt dat ons lesaanbod er is. Gratis. 
* Op 21 april 2023 willen we aandacht schenken aan Truus’ geboortedag. In deze tijd is er net
als in de dagen van Truus een moreel appel nodig om compassie te tonen met de vluchtelingen
uit oorlogs- en hongergebieden. Het verhaal van Truus kan ons aansporen om haar motto te
omarmen: “Als je kunt helpen, moet je helpen!”
* In de zomer van 2023 willen we weer graag een Truus-pop-up-museum openen. Dat vergt de
nodige voorbereidingen en een groep vrijwilligers.  

Tenslotte



Met hartelijke groet, namens ons bestuur,

Leen Spaans                          Anneke Goddijn
voorzitter                                 secretaris

W� wensen u �jne feestdagen en een goed nieuw jaar met
nieuwe, inspirerende ‘Truus’-ervaringen

Deze e-mail is verstuurd aan lspaans4@gmail.com. • Als u geen e-mails meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
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• Voor een goede ontvangst voegt u info@truuswijsmuller.nl toe aan uw adresboek.
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