
Een heerlijk boek over de liefde. 

 

Op het eerste oog denk je een kinderboek in handen te hebben, iets als een 

Gouden boekje, maar zodra je gaat lezen merk je meteen dat het iets heel 

anders betreft. Cor Gout heeft met 19 x een avontuur van Eendje en Beest een 

boek geschreven waarvan je geen tweede zal kunnen vinden. Zelfs de twee 

voorgangers in zijn 19 x reeks (19 x Dans, smalle man, dans en 19 x Bella en de 

20e is zoek) zijn geheel anders. Hoogstens zou je kunnen zeggen dat die uiterlijk 

overeenkomen door de meesterlijke illustraties van Harrie Geelen. Velen zullen 

Harrie Geelen nog wel kennen. Hij is een gelouterd en veelbekroond schrijver, 

illlustrator, componist, regisseur. Een icoon. Het belletje zal wel gaan rinkelen 

bij het noemen van drie tv-series uit met name de jaren zeventig: Oebele, Kunt 

u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? en  Q&Q met welke series hij 

Nederlands cultureel erfgoed werd.  

Cor Gout is van een generatie later maar net zo veelzijdig:  neerlandicus, 

filosoof, schrijver, dichter, tekstschrijver en muzikant. Naast boeken over 

muziek, Den Haag en filosofie schreef hij poëziebundels, verhalenbundels en 

musicals. Gout licht al een tipje van de sluier op met de ondertitel van 19 x een 

avontuur van Eendje en Beest: ‘Een boek over geluk’, en dat is het ook. Het gaat 

over liefde en wat dat met mensen doet.  

 Eendje en Beest zijn twee verliefden die van hun troetelnaampjes hun 

naam hebben gemaakt. Eendje mag dan een eendje zijn, en dat ook vergeten 

zijn als ze in het water valt, voor Beest is ze een begeerlijk meisje en zo wordt 

ze ook beschreven. De 19 in de titel betreft het aantal verhaaltjes die Beest aan 

Eendje vertelt over de mooie momenten uit hun verleden.  ‘Hun eerste 

ontmoeting, een afspraakje in Pavlov, het restaurant van impulsieve keuzen. 

Hoe ze na het dessert en de koffie wachtten tot de pijpenstelen uit de lucht tot 

kalmte waren gekomen, wat niet gebeurde, waarna ze kleddernat elkaar 

hadden gezoend en Eendje vroeg of er binnenkort een vervolg kwam.’  

Eendje wil alle details horen, en die krijgt ze ook, en daarmee de lezer, 

die allang snapt dat dit verhaal niet voor kleine oortjes bedoeld is. Want Eendje 

en Beest kruipen onder de lakens en wat daar gebeurt - en wat Beest daarbij 

denkt  - wordt in geuren en kleuren beschreven. Dat beschrijven toont Gout als 

de liefhebber van het woord, net als in zijn roman Bik. Zo gebruikt hij soms 

woorden uit ‘een heel oud en slecht liefdesboek’ en benoemt hij zijn 



intelligente, jonge muze met ‘feeërieke ochtendschoonheid’, al noemt hij haar 

meestal gewoon Eendje. Samen maken ze het nodige mee: zuurkool als ontbijt 

eten in bed, samen in bad gaan, en dat in bed doen, en erbuiten, wat verliefden 

nu eenmaal doen.  

Gout beschrijft dat dichterlijk zodat je nét tussen de regels kunt lezen 

wat er gebeurt, al wijkt hij daar ook weleens van af. Juist dat constant wisselen 

van toon maakt dit liefdeswerk zo rijk. Ook omdat dit boek zo eerlijk is. Beest is 

ouder dan Eendje en daardoor kan bekvechten ontstaan en zelfs ruzies door 

gesprekken over vroeger:  ‘De wildste vrijpartijen vinden plaats wanneer het 

einde in zicht is, maar nog net niet bereikt.’ Ook praten ze over de dood… Alles 

bij elkaar levert het een boek op dat zijn weerga niet kent. Een heerlijk boek 

over de liefde. 

 Wat zo knap en benijdenswaardig is dat zowel Cor Gout als Harrie Geelen 

in staat zijn het kind in zichzelf  - en daarmee de onbevangenheid die bij het 

kind hoort - op te roepen en los te laten. Zij helpen u als lezer dat óók te doen.  
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