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Een ’naakte’ Harrie (Jon van Eerd) moet de lachers op zijn hand krijgen. Foto Joris van Bennekom

1-11-2017 13:13

Telegraaf-i - 1 november 2017 - Herrie in het paradijs

2 van 2

https://www.telegraaf.nl/telegraaf-i/7Zz/NjnvR

Jon van Eerd weet als geen ander hoe je mensen aan het lachen krijgt. Dat heeft hij
inmiddels wel bewezen met de creatie van zijn alter ego Harrie. Harrie & Eva is
alweer de tiende komedie die hij op de planken brengt.
Het zou zonde zijn om hier nu al weg te geven waar het in Harrie & Eva precies om
draait, maar zeker is dat er herrie in het paradijs is. Want wie Harrie loslaat in de
lusthof kan op de vertrouwde ingrediënten rekenen; zoals talrijke misverstanden, de
nodige persoonsverwisselingen en gedoe met kwijtgeraakte en omgewisselde
koffertjes.
Maar vergeleken met zijn vorige voorstelling Harrie let op de kleintjes, wat een zeer
goed geconstrueerde en verrassende komedie was, blijft Harrie & Eva nu steken in
nogal voorspelbare, flauwe lolbroekerij, waarbij situaties soms ellenlang worden
opgerekt of herhaald. Zelfs een klassieker als voor het doek vast komen te zitten en
de weg terug naar het podium niet meer kunnen vinden, ontbreekt niet. Soms lijkt
het bijna alsof je naar een parodie op het genre zit te kijken.
Naast Jon van Eerd en Margo Dames (die al eerder in de Harrie-stukken te zien was)
zijn er met Jacqueline Aronson, Rosalie de Jong en Karel Simons weliswaar een
aantal leuke mensen uit het musicalvak toegevoegd aan de cast, maar helaas wordt
er van hun kwaliteiten niet optimaal gebruik gemaakt. Al is het natuurlijk best geinig
om een prima zangeres als Aronson een potje vals te horen zingen (iets wat haar
overigens verrassend goed af gaat).
Het is ongetwijfeld ook een smaakdingetje. Want wat de acteurs doen, doen zij op
zich goed en het weelderig groene decor van Marjolein Ettema is een genot voor het
oog. Wie geniet van een stukje publieksparticipatie en kan lachen om naaktpakken
met grote en kleine pielemuizen, beleeft aan Harrie & Eva ongetwijfeld toch een
leuke avond.
Esther Kleuver
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