"Een brief aan Herman Finkers."
Geachte heer Finkers,
Na enig aarzelen heb ik besloten om u een brief te schrijven aangaande het volgende probleem wat bij mij
is gerezen.
Met betrekking tot u show "na de pauze" wat voor u en het publiek een emotioneel weerzien was, moet ik
toch het volgende even kwijt.
Ik had het gevoel dat er iets miste, en dan doel ik niet op de verwarming in de Muzeval in Emmen die deed
het bijzonder goed tijdens de toch zo al benauwd hete dag.
Al sinds jaar en dag ben ik een bewonderaar van uw soort droge humor en heb tijdens uw pauze vaak
terug gedacht aan de tijd dat alles goed was met u. Er waren (toen ik jonger was) dagen dat ik al luisterend
naar uw cd´s in slaap viel (nog bedankt voor het lenen, ik zal ze een dezer dagen terug geven) en uw video
banden grijs heb gedraaid en later de DVD's uiteraard.
En terug kijkend op deze tijd en met in het achterhoofd wat ik 26 juni heb gezien heb ik toch het gevoel dat
de show iets essentieels mist. Na een paar dagen piekeren kwam ik erachter dat ik het niet kon waarderen
dat er iets belangrijks verdwenen was in uw show.
Maar wat? Wat miste er dan, dat zo belangrijk is, maar waar ik niet 1,2,3 op kon komen.
De humor was nagenoeg hetzelfde, het decor was wel minder spectaculair als voorheen en de opkomst
was minder gracieus als tijdens uw vorige shows waar u wel eens als Tarzan door het scherm kwam
vliegen. Ja, u bent ons er eentje. Maar goed, gezien de situatie begrijpbaar. Na zo'n zware tijd kan men niet
verwachten dat u al zwierend aan een liaan door de zalen trekt.
Maar wat mist er nu echt aan die nieuwe Finkers show wat in het verleden wel een vaste waarde had in de
theatershows die u ten tonele bracht. Als ik nu zo terug denk dan zag u er een beetje gladjes uit, alsof er u
een make-over heeft gehad.
Warempel het was uw snor die er miste, de karakteristieke snor die u altijd meebracht naar uw shows was
achterwege gelaten, ik dacht nog die Finkers is nog een broekie als ik hem zo zie, maar het was bedrog.
Uw gezichtshaar verwijderen werkt beter dan welke verjongingskuur dan ook.
Nou als dat alles is dan zit het wel snor verder, ik schrok al.
Vergeef mij deze brief, het zou zonde zijn om het niet te sturen.
Vriendelijke groet.
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