
Kennismaking met Diane Martien van den Berg, sinds kort algemeen bestuurslid en 
stafmedewerkster samenwerking en innovatie 

Ik ben 58 jaar geleden geboren in Groningen en ruim 30 jaar getrouwd met 
Peter. Na lange tijd in de Randstad en in Zeeland te hebben gewoond zijn 
wij ongeveer 26 jaar geleden naar Ezinge verhuisd. We hebben hier ons 
eigen duurzame huis gebouwd van stro en leem en 4 mooie zonen 
volwassen zien worden. 

Al op jonge leeftijd stelde ik aan mezelf en anderen allerlei vragen over het 
bestaan. Van huis uit waren we vrijzinnig hervormd, maar niet kerkelijk. 
Zelf had ik echter wel de behoefte om in een kerk te zijn en ging daarom als 
kind naar kinderbijeenkomsten vanuit de kerk. Ik las vooral heel veel 
sprookjesboeken en de bijbel. Mijn ouders vroegen zich wel eens af of ik ooit wat anders ging lezen. 
In mijn puberteit werd deze zoektocht intensiever. Ik bezocht vele kerkdiensten vanuit verschillende 
tradities in binnen- en buitenland en verdiepte me daarnaast in Oosterse stromingen zoals de 
macrobiotiek. Door de macrobiotiek kreeg ik ook belangstelling voor de antroposofie en ayurveda en 
hathayoga. Ik genoot van de natuur en vooral van de zee. 
Als jonge rebel ging ik op 16 jarige leeftijd op mezelf wonen om mezelf steeds beter te leren kennen. 
Het was geen gemakkelijke periode. Ik was vooral aan het vechten met mezelf en tegen 
onrechtvaardigheid vanuit mijn perspectief. Zo streed ik bijvoorbeeld mee in de kraakbeweging, 
antimilitaristische beweging Onkruit, emancipatiebeweging en antiapartheidsbeweging.  
Tegelijkertijd was er de zoektocht naar een natuurlijk, simpel bestaan en andere wijze van 
samenleven. Hierdoor ging ik me ook verdiepen in het sjamanisme, ook weer verschillende 
stromingen en tradities. De laatste jaren word ik begeleid door een leraar uit Nepal. 
In Nepal ben ik onderwezen in een bijzondere methodiek van klankschalen bespelen. Als het ware 
een gebed. 

Lange tijd heb ik mij verzet tegen het onderwijssysteem, een haat-liefde verhouding met wel willen 
leren en heel nieuwsgierig zijn en tegelijkertijd een grote hekel hebben aan de dwangmatigheid en 
verplichte karakter van het onderwijssysteem. Ik ben daardoor diverse opleidingen begonnen zonder 
af te maken zoals bijv. de lerarenopleiding. Uiteindelijk ben ik opleidingen gaan volgen waar mijn 
interesse op dat moment naar uitging zoals Human Resource Management, Lactatiekunde, Coaching 
en Leiderschap. Ik heb jarenlang in de non-profitsector gewerkt binnen HRM-functies en als manager 
van verschillende teams. De laatste jaren werk ik als “leider” bij een huisartsenpraktijk en begeleid ik 
als zelfstandige interim projecten waarbij ik leiderschap op een andere wijze kan vormgeven binnen 
organisaties. Ik voel veel affiniteit met platte organisaties waar een coöperatieve wijze van 
samenwerken belangrijk wordt gevonden. Waar eenieder zijn of haar eigen talent in kan zetten ten 
behoeve van het grote geheel, waar ieders talent gezien en erkend mag worden. 
 
Ik voel me aangetrokken tot de Poort vanwege de energie van een Modern Klooster. Een Klooster 
waar je stilte en verdieping vindt, waar je mag zijn wie en wat je bent, waar je begeleid kan worden 
op jouw eigen pad. Ik vind het heel fijn om regelmatig op de maandagochtend de week te starten in 
de kapel van de Poort om samen met Anu de klankschalen te bespelen. 

Als bestuurslid en als stafmedewerker bij de Poort lever ik graag een bijdrage aan de verdere 
ontwikkeling van dit moderne klooster. Ik zal me vooral richten op innovatie en nieuwe  
samenwerkingen. Het lijkt mij fijn om in dit verband te mogen ‘ont’moeten.  
 


