Stichting Jan Janszn. Weltevree
(Pak Yon Foundation)

Beleidsplan
De Stichting
De Rijp en Graft, dorpen vol cultuur en historie. De historische dorpskern van De Rijp ademt
nog steeds de sfeer van de 16e eeuw; zowel de gebouwen als het straatpatroon zijn nagenoeg
gelijk aan de periode waarin het dorp de grote bloei doormaakte. Uit deze periode zijn twee
personen nog steeds onlosmakelijk met het dorp verbonden: Jan Adriaanszoon Leeghwater en
Jan Janszn. Weltevree.
Het bestuur van de Stichting Jan Janszn. Weltevree is van mening dat ook deze grote Rijper
alle aandacht verdient dan hij kan krijgen. Dit wil men bereiken door op diverse terreinen
activiteiten te ontplooien of te stimuleren, zoals cultureel, toeristisch, educatief en zakelijk,
waarbij op ieder gebied zoveel mogelijk inwoners betrokken kunnen worden.
Jan Janszn. Weltevree
Jan Janszn., dus de allereerste westerling die in Korea kwam, verbleef de rest van zijn leven
als adviseur aan het hof van de koning, onder meer omdat hij verstand van wapens en buskruit
had. Hij trouwde, kreeg kinderen en nam een Koreaanse naam aan, Pak Yon. Zijn beide maten
sneuvelden in een oorlog tegen de Mantsjoes.
Jan Janszn. Weltevree door Elly Baltus

Standbeeld
Met haar standbeeld van Jan Jansz heeft de kunstenares Elly
Baltus zowel heden en verleden als oost en west op bijzondere
wijze samengebracht. Op 26 augustus 1988 werd het beeld
onthuld door de toenmalige ambassadeur van de Republiek
Korea de heer Up-Suk Youn, waarbij vele in Nederland wonende
Koreanen aanwezig waren.

Ontwikkeling
Sinds de onthulling van het beeld zijn er in De Rijp op
wisselende momenten activiteiten geweest met betrekking tot het
beeld en tot Jan Jansz. in het algemeen. Diverse keren is privé of op initiatief van het
gemeentebestuur de Koreaanse ambassadeur in De Rijp ontvangen of zijn groepen Koreanen
rondgeleid.
Enkele keren is in samenwerking tussen de gemeente, de Koreaanse Ambassade en het
museum In’t Houten Huis een Jan Jansz. Weltevree Commemoration dag gehouden. Tijdens
deze dagen waren er diverse activiteiten, deels in het museum, deels in de Grote Kerk van De
Rijp.
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Hoewel deze dagen op zich succesvol waren en goed gedragen werden door de gemeente,
bleven het toch incidentele aangelegenheden. Zeker nu de gemeente Graft-De Rijp gefuseerd
is met de gemeente Alkmaar, is er behoefte aan een meer gestructureerde aanpak met
betrekking tot alle zaken die met Jan Jansz. Weltevree, Koreaanse activiteiten in Nederland en
Korea te maken hebben.
The Koreans Come to De Rijp
Als samenvattend thema zal deze slogan worden gebruikt voor de toekomstige activiteiten.
Het is ontleend aan het boek ‘The Dutch Come to Korea’ van Gari Ledyard. 1
Dit thema kan zowel letterlijk als figuurlijk opgevat worden. Toeristen of in Nederland
wonende Koreanen zullen Alkmaar, Schermer en Graft en De Rijp bezoeken; inwoners van
deze plaatsen, schoolkinderen en volwassenen zullen op de een of andere manier met Korea
bezig zijn en zo doende iets van het land voor de rest van hun leven meenemen.
Doelstelling
De stichting richt zich vooral op drie hoofdpunten:
- Cultuur
In eigen beheer of in samenwerking met derden Koreaanse culturele uitingen
presenteren in de gemeente. Hierbij zal men zich richten op zoveel mogelijk
verschillende vormen, zoals: musici, kunstenaars, dansgroepen en theater.
- Toerisme
Plannen ondersteunen waarin De Rijp, Schermer en Alkmaar als aantrekkelijk reisdoel
worden opgenomen.
- Educatie
Scholen stimuleren in een thematische aanpak Korea c.q. Jan Janszn. in het
lesprogramma op te nemen.
In de stichtingsakte wordt deze doelstelling uitgewerkt.
1. De stichting heeft ten doel:
a. vanuit historisch perspectief de relatie tussen De Rijp en Korea uitdragen;
b. het benadrukken van de aantrekkelijkheid van De Rijp voor Koreaanse toeristen;
c. dit baseren op de persoon Jan Jansz. Weltevree, geboren in De Rijp ca. 1595, ook
bekend onder zijn Koreaanse naam Pak Yon;
d. het organiseren, initiëren en ondersteunen van culturele, educatieve en toeristische
activiteiten te De Rijp die verband houden met de Republiek Korea;
e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het initiëren en ondersteunen van onderwijsprojecten op scholen voor lager en
middelbaar onderwijs in de gemeente;
b. uitwisseling tot stand brengen tussen leerlingen van Koreaanse en Nederlandse
scholen; Koreaanse scholen in Nederland worden hier ook bij betrokken;
c. het initiëren van activiteiten voor zowel Koreaanse als Nederlandse toeristen;
d. het organiseren van concerten, tentoonstellingen, toneelvoorstellingen en vergelijkbare
uitvoeringen;
e. het medewerken aan de organisatie van de hiervoor vermelde activiteiten door
anderen;
f. het geven van gelegenheid tot het organiseren van voormelde culturele uitingen door
anderen.
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The Dutch Come to Korea, Seoul 1971, Royal Asiatic Society
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SWOT-analyse
1. De sterke punten
a. De binding tussen de persoon Jan Janszn. Weltevree en De Rijp
b. Het unieke gegeven van deze combinatie
c. De aantrekkelijkheid van het werkgebied, Alkmaar, Schermer en De Rijp
d. Wens van Amsterdam dat er meer toeristen elders naar toe gaan
2. De zwakke punten
a. Afhankelijkheid van anderen, zowel qua invulling van de doelstellingen als qua
haalbaarheid vanwege mankracht en financiën.
b. Betrekkelijke onbekendheid van Jan Janszn.
c. Het ontbreken van voorwerpen die rechtstreeks met Jan Janszn. te maken hebben.
3. De kansen
a. Er kunnen zoveel mogelijk mensen betrokken worden bij de uitvoering van de
plannen; ook van buiten de directe groep van participanten. Hierdoor kunnen ook
nieuwe, creatieve ideeën aangedragen worden.
b. De Rijp ziet er nagenoeg nog hetzelfde uit als tijdens de geboorte van Janszn.
4. De bedreigingen
a. Door gebrek aan financiële middelen geplande activiteiten niet kunnen uitvoeren.
b. Grote groepen die te snel door De Rijp komen en daardoor de portee missen en
teleurgesteld zijn
Plan van Aanpak
1. Jan Jansz. Weltevree Commemoration dag
2. Tentoonstelling in het museum
3. Educatie
a. Schoolprojecten
b. Uitwisseling
4. Toeristische activiteiten
5. Uitwisselingen met de Hamel Foundation te Gorinchem
6. Samenwerking met Alkmaar Marketing
7. Bedrijfscontacten
8. Financiering
Commemoration Day
Jaarlijks wordt op of rond 26 augustus de Jan Janszn. Weltevree Commemoration Day
georganiseerd. Afhankelijk van de gelegenheid zal de dag zoveel mogelijk iedere keer een
ander thema hebben.
Tentoonstellingen en concerten
In samenwerking met de Koreaanse ambassade zullen er activiteiten georganiseerd worden,
waarbij personen en groepen die in Europa of elders in Nederland exposeren of optreden, ook
naar De Rijp komen.
Educatie
De stichting wil speciale aandacht besteden aan informatie met betrekking tot Korea op
basisscholen en vervolgscholen.
In 2014 zijn de directeuren van de basisscholen in Graft-De Rijp naar Korea geweest en zij
hebben daar ondermeer ook een aantal scholen bezocht. In 2015 heeft eenzelfde bezoek plaats
gevonden door de directeur en twee docenten van het Fortes Lyceum in Gorinchem samen
met de bestuursvoorzitter en enkele directeuren van de Dynamiek Scholengroep uit Horst.
Met name de laatste groep had als doel ook tot uitwisseling van leerlingen te komen.
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Er is een lesbrief die op basisscholen gebruikt kan worden.
Samen met deze en andere scholen zullen verdere activiteiten ontwikkeld worden.
Schoolprojecten
Tijdens het schooljaar 2014-2015 heeft de Vinckhuysenschool te West-Graftdijk een Koreaproject gehouden, waaraan alle groepen hebben deelgenomen. Donderdag 19 maart 2015
vond de afsluiting plaats met optredens en activiteiten van alles wat er gedaan en geleerd was.
Hierbij waren aanwezig de ambassadeur en de burgemeester en een wethouder van de
gemeente Alkmaar.
Er zijn besprekingen gaande om tijdens een volgend schooljaar op de Brede School De Balein
en De Pauw een zelfde project in het programma op te nemen. De afsluiting daarvan zal dan
samenvallen met de tentoonstelling in het museum. Andere scholen in de gemeente zullen
daarbij uitgenodigd worden, zodat daar ervaring opgedaan kan worden.
Toeristische activiteiten
Hotel De Rijper Eilanden heeft contact met Koreaanse reisbureaus. Via deze contacten zullen
groepen toeristen benaderd worden om een bezoek aan de gemeente Alkmaar in het
programma op te nemen. Het programma dat hiervoor geboden wordt, wordt opgesteld samen
met Alkmaar Marketing en Dagje De Rijp.
Onderdelen uit dit programma zullen zijn: een stadswandeling door Alkmaar; een bezoek aan
de kaasmarkt; een busrit via de Schermer molens naar Graft en De Rijp; een vaartocht door de
Eilandspolder; een wandeling door De Rijp, met als speciale aandachtspunten het beeld van
Jan Janszn, de Grote Kerk en het museum.
Het samenwerkingsverband Land van Leeghwater zal, waar dat van toepassing is, ook bij de
plannen betrokken worden.
Hamel Foundation
Duidelijk is dat de activiteiten van de Stichting Jan Janszn. Weltevree niet geheel los gezien
kunnen worden van die van de Hamel Foundation. Waar mogelijk zal er een samenwerking
tussen de twee organisaties zijn. Ondermeer zal dit gebeuren door de afstemming van data
tijdens de bezoeken van b.v. Koreaanse delegaties.
Alkmaar Marketing
Deze stichting is in 2002 opgericht door de gemeente en ondernemers en is verantwoordelijk
is voor de stadspromotie van Alkmaar. Na de fusie is ook het werkgebied van deze
strategische marketingorganisatie uitgebreid.
Bedrijfscontacten
Behalve met de Stichting Alkmaar Marketing zullen er ook contacten gelegd worden met
‘Ondernemend Alkmaar’. Hier gaat het dan speciaal om het leggen van contacten en het
stimuleren van samenwerking tussen Nederlandse en Koreaanse bedrijven, niet alleen in de
stad Alkmaar, maar ook elders in de gemeente. Speciale aandacht zal hierbij zijn voor
agrarische bedrijven, aangezien agrarisch onderwijs in Korea sterk in de belangstelling staat.
Financiering
De stichting is afhankelijk van de gemeente, fondsen en organisaties. Dit betekent dat er veel
aandacht besteed moet worden aan het benaderen van mogelijke bronnen. Hiertoe zal een
sponsorplan worden opgesteld.
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