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Persbericht
OPENING MONASTIEK CENTRUM ZEEVELD
Leven als een monnik als weg naar persoonlijke en maatschappelijke groei
Op 1 januari opent monastiek centrum Zeeveld in Castricum, de deuren. Iedere twee weken
kunnen belangstellenden hier drie dagen leven als een monnik. Al doende kunnen zij zich
oefenen in wegen van zien en handelen die bijdragen aan zowel persoonlijke als
maatschappelijke groei of heelwording.
Zeeveld ligt in een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden van Nederland: het
Noordhollands duinreservaat. Het bestaat uit een historische duinboerderij met kapel en een
moderne slaapvleugel, verbonden door een subtropische plantenkas. Uitgestrekte tuinen,
waaronder een grote moestuin, omringen het complex.
Met dit aanbod maakt Zeeveld, ook bekend als Stichting Jan 17, een doorstart. Om deze te
realiseren werd Thomas van Kleef (52) begin dit jaar tot algemeen directeur benoemd. Eerder
werkte hij ondermeer voor het Koninklijk Concertgebouworkest, het Holland Festival en het
City Center Theatre in New York. Zijn wortels liggen vlakbij Zeeveld, in Egmond aan Zee.
Zijn grootvader was daar oud-katholiek pastoor. Van Kleef’s vader was oud-katholiek
bisschop van Haarlem.
Het programma van de monastieke dagen is geënt op de Benedictijner traditie en gebouwd op
een dagorde van vijf gebedsmomenten, een yoga sessie en een strandwandeling. Van de
deelnemers wordt verwacht dat zij aan al deze programmaonderdelen meedoen en zich
bovendien drie uur per dag verdienstelijk maken in huis, tuin of keuken. Stilte vormt de
grondtoon van het verblijf.
Doel van Zeeveld is er aan bij te dragen dat de oerbetekenis van de joods-christelijke traditie
levend blijft. Als levenskunst die leidt tot eenheid, heelheid, integriteit en balans van allen en
alles. Het centrum is kerkelijk ongebonden en richt zich meer op het leren omgaan met
existentiële vragen dan op het grossieren in antwoorden.
Zeeveld heet een monastiek centrum. Teruggaand naar de oorspronkelijke betekenis van
integrare als ‘heel worden’ kan men ook spreken van een reïntegratiecentrum. Nog weer
anders uitgedrukt, kan het gezien worden als een plek van geloofsverdieping door
geloofsbeoefening. De doelgroep is dan ook breed. Sinds het programma informeel van start

ging wordt Zeeveld bezocht door een bonte verzameling zoekenden. Van ondernemers en
pastores met vormen van burnout, tot werklozen en ex-gedetineerden die de aansluiting bij de
maatschappij willen hervinden.
Voor de redactie
• Meer informatie over Zeeveld op www.Jan17.nl
• Voor een nadere toelichting kunt u contact opnemen met Thomas van Kleef op 0251658457 of via thomas@Jan17.nl
Bijlage
Meer over Zeeveld
Zeeveld wordt beheerd door stichting Jan 17. De naam is een moderne variant op Johannes 17
waarin de missie van de stichting besloten ligt: “opdat zij allen één mogen zijn, zoals Gij,
Vader in mij, en ik in U” en “wijd hen U toe in de waarheid” (Joh. 17, 20-21 en 17). Jan 17
werd opgericht door R.K. priester Ton de Nooy . Onder hem verwierf het centrum enige faam
met ondermeer vieringen waarin liturgische gebruiken uit oost en west met elkaar verenigd
werden. Velen leerden van De Nooy de grondbeginselen van het ikoonschilderen. Ton de
Nooy overleed in 1995, kort nadat de eerste verbouwingsfase van Zeeveld voltooid was.
Duinboerderij Zeeveld kent een lange geschiedenis. Al in 1614 wordt de locatie op kaarten
vermeld. In 1829 werden boerderij en landerijen verworven door Koning Willem I om deze
met de nieuwste landbouwmethodes in cultuur brengen. Na zijn overlijden ging het over aan
zijn zoon Prins Frederik. Op zijn beurt liet deze het na aan zijn dochter Prinses von Wied. Zij
verkocht Zeeveld in 1903 aan de provincie Noord- Holland, die het midden jaren tachtig in
erfpacht gaf aan stichting Jan 17.

