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Niemand anders dan ik 

Jeff was zeven jaar toen zijn moeder hem en zijn vader verliet. Zijn moeder vond dat de 

wereld haar harder nodig had dan Jeff en zijn vader. De kleine Jeff is daar zo vreselijk 

van geschrokken, dat hij vanaf dat ogenblik alles doet om ervoor te zorgen dat zijn 

vader, letterlijk een verstrooide professor, hem niet ook nog in de steek laat. Jarenlang 

regelt hij in zijn eentje het huishouden. Pas wanneer een goede vriend zijn vader er op 

wijst dat Jeff wel een heel raar en naargeestig leven leidt voor een opgroeiende jongen, 

ontwaakt de professor uit zijn verstrooidheid. Hij neemt Jeff mee, weg uit hun sombere 

stadshuis naar een plek vol licht en lucht, vlak bij de Chesapeakebaai en de oceaan. Daar 

ontdekt Jeff die inmiddels 14 is, hoezeer het leven de moeite waard kan zijn, ook al is er 

niemand anders dan hij. Lang duurt zijn eenzaamheid dan trouwens niet meer, want 

Dicey Tillerman zit bij hem op school, en Jeffs gitaar interesseert haar nogal.1 

Dit boek gaat over een vader-zoonrelatie. Het heeft een volwassen taalgebruik. De 

karakters worden subtiel beschreven. Het is geen boek voor de beginnende lezer. Enige 

leeservaring zal helpen om tussen de regels door te lezen en zo de diepere bedoeling van 

de schrijfster mee te krijgen. Jeff krijgt langzaam meer eigenwaarde en gaat zijn ouders 

steeds beter begrijpen. Dit is zeer mooi beschreven. Dit boek kan apart worden gelezen, 

maar het is iets gemakkelijker te volgen, wanneer de andere boeken over de familie 

Tillerman gelezen zijn. Dit boek volgt op ‘Het verhaal van Dicey’. Het personage Dicey 

komt ook in dit verhaal voor. Dit boek is een aanrader voor de iets gevorderde lezer. Het 

geeft een mooi beeld van de groei van een jongere, die op zoek is naar zichzelf. 

In Nederland is Cynthia Voigt beroemd geworden door haar acht boeken over de Familie 

Tillermans. Sommige scènes in deze serie komen in meerdere boeken voor, gezien vanuit 

verschillende personages. De personages in de Tillerman-boeken hebben volledig 

uitgewerkte karakters. De boeken gaan dan ook voor een groot deel over wat er met de 

karakters gebeurt en de relaties van de personages met andere mensen. Ze bevinden 

zich in een wat onverschillige wereld, maar hebben steun aan een paar andere mensen. 

Verder speelt de natuur in deze boeken een belangrijke rol. Ook in haar andere boeken is 

de karakterontwikkeling vaak belangrijk, hoewel sommige van haar boeken niet helemaal 

realistisch zijn of in een schimmig verleden spelen. Cynthia Voigt schreef ook boeken die 

in het verleden spelen of detective-elementen hebben. Ze heeft met haar boeken 

verschillende prijzen gewonnen.2 
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