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Een organisatie consultant en muzikant die zijn leven 

heeft omgegooid. Christian Nijhof is een periode op 

zoek geweest om weer in de flow te komen. Alles viel 

op zijn plek toen hij solo ging backpacken door Azië.

Alleen op reis 
De bijna veertigjarige Christian heeft weinig te klagen:  

hij heeft carrière gemaakt, een eigen woning en een 

grote familie- en vriendenkring. Maar in plaats van 

gelukkig te zijn voelt hij steeds meer dat hij zich niet 

langer thuis voelt in de huidige maatschappij die draait 

om presteren, werken en materialisme. Hij besluit zijn 

vaste baan op te zeggen en alleen op reis te gaan. 

Backpacken door Thailand zonder concreet plan.

In Thailand maakt hij kennis met de krachten van de 

natuur, oosterse wijsheden, Boeddhisme, meditatie en 

mindfulness. Hij ontmoet bijzondere mensen die hem 

een boodschap brengen: je mag je hart volgen en ver-

trouwen op je gevoel!

Van zijn (reis)ervaringen en gedachten schreef hij een 

boek. Het verhaal over zijn (spirituele) zoektocht naar 

antwoorden op levensvragen.
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Dit boek is te bestellen bij BoekenGilde

via de bijgevoegde antwoordkaart  

of per mail info@boekengilde.nl
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review
‘Je wordt in dit boek echt meegenomen op reis. 

Alle belevenissen, bezienswaardigheden en 

‘levenswijsheden’ geven stof tot nadenken.’  

- Stannn35
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Dinah Marijanan heeft een journalistieke achtergrond. 

Ze is getrouwd, heeft een dochter en werkt bij de 

gemeente Den Haag. ‘Barak 85 kamer 10’ is haar 

tweede roman. Haar eerste boek ‘Njonja’, een non 

fictie-roman in dagboekvorm, verscheen in juli 2016.

Dinah 
Marijanan

Barak 85 
Kamer 10 
‘Barak 85 kamer 10’ is een autobiografische roman.  

De schrijfster, ik-hoofdpersoon, neemt haar zwaar 

dementerende zus mee naar voormalig woonoord 

Schattenberg, voormalig kamp Westerbork.  

Daar woonden ze vier jaar, van 1961 tot 1965, gedurende 

de tienerjaren van haar zus. Van 1951 tot 1970 woonden 

Molukse ex-KNIL-militairen met hun gezinnen in het kamp.  

 

Zij hoopt dat het bezoek een zodanig effect heeft op 

haar zus dat zij uit haar lethargie raakt, al is het maar voor 

kort. Dat gebeurt echter niet. Wat wel gebeurt is dat zij 

zelf haar kindertijd herbeleeft te midden van getraumati-

seerde volwassenen. Hierdoor wordt zij zich sterk bewust 

van de weerslag daarvan op haar persoonlijk en op haar 

generatie.

bestellen
Dit boek is te bestellen via  

het Centraal Boekhuis.

Genre: autobiografische roman 

ISBN: 978-94-6323-922-6

Verschenen: 16 november 2019

Verkrijgbaar: softcover

Prijs: € 17,95

review
‘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
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