
Titel:
I Found Your Diary

Titelverklaring:
De titel van dit boek is ‘I Found Your Diary’, omdat een jongen genaamd Tom 
het dagboek heeft gevonden van een meisje genaamd Hannah. 

Hoofdpersoon:
Hannah Townsend: Hannah is een 16-jarig meisje dat het dagboek heeft 
geschreven dat Tom heeft gevonden. Ze is verliefd op haar leraar Engels en 
heeft een soort van relatie met hem. Daarnaast is Hannah een erg onzeker 
meisje en vindt ze zichzelf erg dik. Ze heeft donker haar en grote donkere 
ogen.

Bijpersoon:
Tom Palmer: Tom is degene die Hannah haar dagboek gevonden heeft en 
terug wil brengen. Hij is een aardige jongen en is erg bezorgd over Hannah 
wanneer hij haar dagboek leest. Ook heeft hij een vriendin genaamd Cara.

Samenvatting:
Tom vindt op de hoek van zijn straat in de prullenbak een dagboek en begint 
erin te lezen. Het gaat over een meisje genaamd Hannah die verliefd is op 
haar leraar Engels. Ze krijgt altijd veel complimenten van hem, hij noemt haar 
volwassen en slim. Dit waardeert ze en ze voelt zich aangetrokken tot hem, 
ook al is hij veel te oud voor haar. 
Ondertussen gaat haar zus Grace trouwen en Hannah is bruidsmeisje. 
Wanneer ze jurken gaan passen, vindt Hannah dat ze er veel te dik uitziet en 
daarom stopt ze met eten. Nadat ze de jurken hadden gepast vraagt Grace 
aan Hannah om een gedicht uit te zoeken voor de bruiloft. Hannah weet 
eigenlijk niet wat ze moet doen en vraagt Mr. Sinclair, haar leraar Engels om 
hulp. Ze spreken af bij Mr. Sinclair thuis en daar wordt het allemaal erg 
intiem. 
Nadat Tom dit las had hij al de indruk dat Hannah misbruikt werd en het zelf 
nog niet inzag.
Haar leraar is waarschijnlijk een manipulerende man die Hannah 
schuldgevoelens gaf en zo met haar van alles kon doen. Zijn relatie met zijn 
vrouw Jenny stelt ook niets meer voor. Ze zijn alleen nog bij elkaar voor de 
kinderen.
Hannah is smoorverliefd en wil school opgeven om op zichzelf te gaan wonen 
met Mr. Sinclair. Hij wijst dit af, anders valt hij door de mand als pedofiel en 
verliest hij zijn baan en inkomen. Hannah voelt zich steeds meer alleen, 
omdat Mr. Sinclair bijna niet meer met haar praat. 



Na een ruzie met Mr. Sinclair dreigt ze alles te vertellen aan zijn vrouw, maar 
ze meent het niet en heeft er meteen spijt van. Want na deze ruzie hebben 
Mr. Sinclair en Hannah nooit meer gepraat.
Doordat Hannah ook steeds minder eet, ziet ze soms op straat een meisje 
die precies op haar lijkt, alleen heel erg mager en onder de blauwe plekken. 
Hannah wordt hier erg bang van en durft bijna niet meer naar buiten. 
Tom herinnerde zich iets hierover, dit was een teken dat je dood ging.
Het dagboek eindigde met dat Hannah toch nog even naar buiten ging om 
kerstcadeau’s te kopen voor haar familie.
Tom is erg bezorgd en wil weten wat er met Hannah gebeurd is. Na wat 
onderzoek is Tom er achtergekomen waar Hannah woont. 
Hannah liep net naar buiten toen Tom aan kwam lopen, ze zag er heel 
normaal en vrolijk uit. Niet dood in ieder geval. 
Hij zei: ‘Hannah?’
Zij: ‘Wie vraagt het?’
Hij: ‘Ik heb je dagboek gevonden.’ 

Waar en wanneer:
De gedeeltes in het dagboek spelen zich ergens af in Londen (Engeland), 
want ze woont dichtbij Holland Park bij Nicholas Square en volgens mij speelt 
het zich af rond deze tijd, maar ze hebben het nooit echt over mobieltjes of 
zo, dus dat weet ik niet zeker.

Meest interessant:
Het meest interessante gedeelte van dit boek vond ik toen Tom op zoek ging 
naar Hannah, want ik was heel benieuwd hoe het met haar was afgelopen, 
omdat haar dagboek nooit echt een einde had.

Keerpunt:
Het keerpunt was denk ik toen Hannah een relatie kreeg met haar leraar, 
want in het begin had ze alleen nog maar normale gesprekken met hem en 
toen hadden ze opeens een relatie en dat vond ik best verrassend, want ik 
dacht eigenlijk dat er niks zou gebeuren tussen hun.

Thema:
Het thema van het boek is onzekerheid en verboden liefde, want Hannah is 
erg onzeker en daarom maakt ze veel verkeerde keuzes, zoals stoppen met 
eten omdat ze zichzelf te dik vindt. En verboden liefde, omdat de relatie 
tussen Hannah en haar leraar verkeerd is en voor veel problemen zorgt.



Bedoeling:
Ik weet niet echt of dit boek wel een bedoeling had, maar het leert je wel dat 
je nooit aan een relatie moet beginnen met je leraar, omdat dat tot ernstige 
problemen kan leiden. En dat onzeker zijn nergens voor nodig is, omdat het 
allemaal in je hoofd zit. 


