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Recensie: Valérie Dayre, Echt Lili (2007) 

Sommige kinderen hebben geen fijne jeugd, anderen werkelijk een fantastische. Maar de 

twaalfjarige Franse Lili lijkt een middelmatige jeugd te hebben. Haar ouders werken het hele jaar, 

maar in de zomer gaan ze lekker vier weken op vakantie. Hier begint het verhaal. Lili als de ik-

persoon vertelt op een heel grappige wijze hoe de eerste, frustrerende uren van de vakantie 

beginnen: in de auto hebben haar vader en moeder een stompzinnige ruzie en vindt er een 

aanrijding plaats.  

Maar dan gebeurt er iets geks. Bij een enorm groot wegrestaurant is Lili er getuige van, dat een gezin 

hun grote zwarte hond dumpt op de parkeerplaats. Vervolgens gebeurt er iets heel bizars. Lili 

overkomt hetzelfde! Ze had al steeds het gevoel dat ze teveel was voor haar ouders, die duidelijk 

behoefte hadden eens romantisch samen weg te gaan. En nu is dat een feit. Haar ouders zijn weg en 

Lili is achtergebleven op de immens grote, stinkende parkeerplaats van het wegrestaurant, dat als 

een viaduct over de snelweg ligt. Gek genoeg is Lili niet eens gechoqueerd. Gelukkig is ze niet alleen; 

de in de steek gelaten hond houdt haar gezelschap. Je merkt wel dat Lili enigszins doordraait, want 

volgens haar kan ze praten met de hond… 

Lili maakt al snel vrienden, die ze verhalen op de mouw spelt. Dankzij hen krijgt ze cadeautjes en 

eten. Ze schrijft haar belevenissen en herinneringen op in een schrift. Daaruit blijkt dat ze zich aardig 

weet te redden. Haar ouders worden niet zo aardig weggezet op papier. Het komt niet eens in haar 

op, dat haar ouders haar zouden komen zoeken. De hond daarentegen wil aan de overkant van de 

snelweg zijn baasjes opwachten.  

Dan wisselt het verhaal van perspectief naar de alwetende verteller. En wat blijkt? Er zit heel wat 

meer achter dit hele verhaal. Moeten we Lili maar op haar woord geloven of heeft ze er maar wat op 

los gefantaseerd? Zit Lili nu op een parkeerplaats of ligt ze op een paar meter afstand van haar 

ouders tóch op het strand? Duidelijk wordt wel, dat ze te kampen heeft met de bekende puberale 

gevoelens, die leiden tot wisselvallige buien. Je begint je af te vragen of Lili’s ouders nu zo 

onverschillig zijn of haar teveel betuttelen? Ook maak je een innerlijke reis met Lili naar het tijdperk 

dat je geen kind meer bent, maar zeker nog niet volwassen. Hoe wordt je groot en hoe moet je je 

gedragen als je volwassen bent?  

In Frankrijk, waar het boek uitkwam onder de titel C’est la vie Lili, en in Duitsland kreeg dit boek 

literatuurprijzen toegekend. In Nederland zijn de bekende recensenten minder enthousiast. Naar 

mijn idee omdat de laatsten het niet begrepen hebben. Het begin is ontzettend grappig en 

tegelijkertijd heel spannend. Soms ook droevig, maar altijd inventief. De tweede helft van het boek 

zet het verhaal in een totaal ander licht. Maar moet een boek altijd waar zijn? Of mag het ook over 

waarachtige gevoelens gaan? Ik ben voorstander van het laatste. Dit is een superleuk boek om te 

lezen. Heel herkenbaar, maar soms wel wat lastig te volgen. Dus misschien meer geschikt voor de 

geoefende lezer. 
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