
Barak 85 kamer 10 
Hoe een kindertijd in voormalig kamp Westerbork doorwerkt in een gemeenschap en 

samenleving 
 
‘Onze barak stond aan de rand van het kamp. De laatste barak, de enige met voldoende kamers voor ons 

grote gezin, papa, mama en negen kinderen. Het was begin 1961. Het kamp was al tien jaar bewoond 
door Molukkers. De meeste barakken verkeerden inmiddels in een belabberde staat. Maar, geen barak 

was zo vervallen en uitgewoond als deze. En uitgerekend hier was plaats voor ons.’ 
 

Bovenstaande passage komt uit ‘Barak 85 kamer 10’, de tweede roman van Dinah Marijanan.  

 
Over het boek 
De ik-persoon, wiens Molukse vader en moeder uit Bima, in 1951 met de KNIL-militairen 
tijdelijk naar Nederland moesten, neemt haar zwaar dementerende zus mee naar 
woonoord Schattenberg, voormalig kamp Westerbork. Hun hele gezin woonde daar vier 
jaar. Met het bezoek aan Schattenberg hoopt de ik-persoon, haar zus, die hier haar 
tienerjaren doorbracht, uit haar lethargie te halen, al is het maar voor even…  
In het boek worden herinneringen opgehaald aan een kindertijd op een beladen plek, te 
midden van getraumatiseerde volwassenen. Wat doet dit met iemand? En wat voor 
impact heeft dit op de (tweede) generatie Molukkers? Dit allemaal in het licht van het 
huidige maatschappelijk debat over (de)kolonisatie, integratie en vluchtelingen.   
 
Over de auteur 
Dinah Marijanan (1956) is, als vijfde kind in een gezin van tien, geboren in kamp Ommen.  
Ze groeide onder meer op in het Molukse woonoord Schattenberg, voormalig kamp Westerbork. Naast 
haar werk als journaliste en persvoorlichter werkte Dinah mee aan diverse publicaties. In 2016 kwam haar 
eerste boek ‘Njonja’ uit. Een non-fictie boek over Njonja Soumokil, echtgenote van Chris Soumokil – 
tweede president van de Republiek der Zuid-Molukken. Krant De Oud Hagenaar noemde het boek ‘een 
aangrijpend dagboek over vrijheidsstrijd’. Dinah is getrouwd en heeft een dochter.  Ze woont in Voorburg. 
 

 
‘Dinah Marijanan schrijft over belangwekkende Molukse zaken, die de kinderen van Molukse KNIL-
militairen, hun kinderen en kleinkinderen en ook de kolonisator Nederland raken. Zij verdient dan ook een 
breder lezerspubliek. Lees Marijanan!’ 
-  Adriaan van Dis 
 
‘Te midden van de boeken die Molukkers van de tweede generatie schrijven over de woonoorden waarin 
zij opgroeiden, valt dit boek op door de meeslepende vorm waarin de herinneringen zijn gegoten en de 
openheid waarmee de ik-persoon pijnlijke onderwerpen en taboes voor het voetlicht brengt.’ 
- Nanneke Wigard, directeur Stg. Moluks Historisch Museum 
 
‘Barak 85 kamer 10’ is vanaf 15 november a.s. te verkrijgen via de Nederlandse boekhandels en via 
Bol.com.   
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Noot voor de redactie: 
Voor vragen en opmerkingen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Dinah Marijanan. 
Telefoon nummer: 06 17009144 of 070 3825327. Mocht u interesse hebben in een exemplaar van Barak 
85 kamer 10, dan horen wij dat graag.  
 

 


