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Dianara Sillé: “Wortels van een uitgesproken woord” Uitgeverij Boekscout, mei 2017, 
Soest. (Depressie/ Posttraumatische stressstoornis/ Seksueel misbruik/ Allochtonen/ 
Bejegening/ Emoties/ Spiritualiteit/ Veerkracht /ED).  ISBN 978-94-0223-636-1. Zie 
ook: www.boekscout.nl  
  
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Boek van 184 pagina’s waarin Dianara vertelt over haar verhuizing van Curaçao naar 
Nederland, haar schooljaren, de komst van haar tweeling, de verkrachting, de reis 
naar Israël en haar zoektocht naar zichzelf en het geloof.  
 
“Op elfjarige leeftijd verhuisde Diana van Curaçao naar Nederland. Zij vertelt in dit 
boek haar ervaringen. Hoe het was om het enige donkere meisje in de klas te zijn en 
wat voor invloed pesten heeft. Zij schrijft ook over haar tienerjaren, haar mislukte 
liefdesleven en hoe het was om als alleenstaande moeder een tweeling op te voeden. 
Op vijfentwintigjarige leeftijd wordt ze door vier mannen verkracht. Ze vertelt over 
deze gebeurtenis en over de lessen die ze hieruit heeft getrokken. Een zoektocht naar 
het geloof, dat ze uiteindelijk in Israël vond. Dit is een boek over hoop, geloof en 
vertrouwen”.– Samenvatting www.boekscout.nl  
 
Over de schrijver:  
“Dianara Sillé werd in 1976 op Curaçao geboren. In 1988 verhuisde Dianara, samen 
met haar familie, naar Nederland. Dianara heeft grote belangstelling voor literatuur 
en kunst. Op haar 25ste werd zij door een groep bekenden verkracht, een 
traumatische ervaring die haar een andere kijk op het leven gaf. Zij ging zich in religie 
verdiepen. Na een lange zoektocht koos zij ervoor om door het leven te gaan met een 
eigen geloofsvisie.”. – www.boekscout.nl  
 
Dianara geeft aan dat de eerste keer dat zij op het idee kwam om een boek te 
schrijven was toen haar kinderen ongeveer 2 jaar waren. Ze wilde een vrolijk 
kinderboek schrijven. Uiteindelijk heeft ze een boek geschreven, maar dan over haar 
jeugd, haar verdriet en hoe zij hier bovenop kwam.  
 
Wat viel op: 
Gedetailleerd verslag van Dianara haar leven, waardoor je een duidelijke inkijk krijgt 
in een deel van haar leven.  
 
Citaten: 
Blz. 27/28: “Buiten vroeg mijn moeder aan een vrouw of er een basisschool in de 
buurt was. Deze bleek tien minuten lopen verderop te zijn. Mijn moeder, Dani en ik 
wandelden er naar toe en kwamen net aan toen de kinderen naar binnen gingen. Ik 
keek naar de minachtende blikken naar ons en ook deze keer voelde het niet goed. 
Precies hetzelfde als op de vorige school. De kinderen zagen er hetzelfde uit, maar 
niemand die op mij leek. Ik wist toen al dat ik het moeilijk zou krijgen. Niemand die 
naar mij lachte of mij gedag zei. Het leek alsof we niet welkom waren.” 
 
Blz. 69/70: “Ondanks dat Dani en ik destijds grappen maakten over zijn meditatie, is 
dat voor mij nog steeds de manier om in contact te komen met God. 
Ik was ervan overtuigd dat de kinderen, waar ik mee omging, verdwaald waren, 
omdat ze geen geloof hadden. Voor hen was er geen God in hun leven en dus geen 

http://www.boekscout.nl/
http://www.boekscout.nl/
http://www.boekscout.nl/


houvast. Ze geloofden niet in God, de Bijbel was voor hen gewoon een boek. Mijn 
ouders gingen niet naar de kerk, maar hadden God wel in hun leven. Ons werd 
geleerd dat God altijd op de eerste plaats stond en dat je zonder geloof in je leven 
niets kunt bereiken. Zonder geloof dat ik misschien ook aan de pillen gezeten.” 
 
Blz. 114: “Ik was in paniek en wist niet welke kant ik op moest gaan. Hij was sneller 
dan ik en ondanks dat ik probeerde weg te komen, kwam hij keer op keer achter mij 
aan en trok me weer mee. Hij sleurde me door donkere steegjes en langs grachten en 
ik gilde het uit. Er waren mensen op straat, maar niemand die naar me omkeek. In 
hun ogen waren we waarschijnlijk een ruziënd, dronken stel. Onderweg verloor ik 
steeds vaker het bewustzijn, het voelde alsof ik gedrogeerd was. Ik voelde me 
lichamelijk slap en alles om me heen ging sneller draaien. We belandden in een steeg 
en kwamen een stel tegen. Ik herinner mij het gezicht van het meisje nog heel goed. 
Ze zag dat ik hulp nodig had en vroeg aan haar vriend om mij te helpen, maar haar 
vriend trok haar mee. Terwijl zij verder liepen, keek het meisje nog eenmaal om.” 
 
Extra’s/Recensies: 
Recensie op www.boekscout.nl:  

- 5/5. Met tranen van verdriet en geluk gelezen. Een verhaal dat jou zo raakt en 
laat zien dat er altijd hoop is, waar er geloof is! 
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