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Twee winnaars Holland
Animation Film Festival
UTRECHT – De animatiefilms Je
criais contre la vie. Ou pour elle van
Vergine Keaton en The tale of little
puppetboy van Johannes Nyholm
zijn de winnaars geworden van de
Dioraphte Grand Prix op het Hol-
land Animation Film Festival in
Utrecht, waarvoor dertienhonderd
films waren aangemeld. (ANP)

Jan Joris Lamers
krijgt scenografieprijs
AMSTERDAM – Theatermaker Jan
Joris Lamers zal woensdag de eer-
ste Wijnberg Scenografieprijs krij-
gen, voor zijn gehele (scenografi-
sche) oeuvre. Afgezien van deze
prijs zal het Theater Instituut Ne-
derland dan ook de overige TIN
Theaterprijzen uitreiken, voor thea-
teraffiches en -foto’s.

Joseph Goebbels en
Anne Frank in één stuk
AMSTERDAM – Meral Polat en Vic-
tor Löw spelen de hoofdrollen in
Anne en Goebbels, een confrontatie.
Het toneelstuk is gebaseerd op de
dagboeken van Anne Frank en de
Duitse nazipropagandist Joseph
Goebbels. Het stuk gaat 21 februari
in première in de Leidse Schouw-
burg.

Onvrede over show
van Britney Spears
CANBERRA –Bezoekers van een
concert van Britney Spears in het
stadion in Perth zijn volgens Aus-
tralische media al na een paar lied-
jes teleurgesteld vertrokken. Zij be-
schreven het optreden als saai en
geplaybackt. Fans waren al gewaar-
schuwd dat Spears playbackt op
het podium. (ANP, Rtrs)Britney Spears FOTO MATT SAYLES/AP

Nieuwe
zanger
Di-rect
bekend
Van een verslaggever

DEN HAAG – De leden van de
band Di-rect hebben de 27-jarige
Marcel Veenendaal uit Arnhem
gekozen als nieuwe ‘frontman’.
In het BNN-programma Wie is Di-
rect? gingen de rockers de laatste
weken op zoek naar een nieuwe
zanger. De finale werd zondag-
avond live door de publieke om-
roep uitgezonden.

In april verliet zanger en gitarist Tim
Akkerman na tien jaar de succesvol-
le Haagse rockband. De overige drie
muzikanten hadden nog geen zin
om te stoppen en gingen op zoek
naar een vervanger.

Jongerenomroep BNN wilde de
muzikanten wel ‘helpen’ bij hun
zoektocht. Honderden enthousias-
te rockers meldden zich aan,waarna
het programma Wie is Di-rect? met
acht kanshebbers van start ging.
Negen weken konden televisiekij-
kers aanschouwen hoe de bandle-
den potentiële collega’s keurden en
afwezen.

De mannen van Di-rect leerden
Marcel Veenendaal in 2008 kennen
tijdens de rockopera Tommy, waar
de Arnhemmer een rol in had. Eer-
der was hij te zien in de musicals
Hair, The Wiz en Jesus Christ Super-
star. In 2004 deed Veenendaal mee
aan het Avro-talentenprogramma
Sterrenjacht, waarbij hij tweede
werd.

De muzikanten van de Haagse
band zeiden gisteravond voor Vee-
nendaal te hebben gekozen omdat
hij helemaal past in de richting die
ze met Di-rect op willen. Na de be-
kendmaking speelde Di-rect in de
nieuwe bezetting de nieuwe single
Times are changing. Di-rect zal bin-
nenkort de studio induiken om aan
een album te werken dat begin vol-
gend jaar zal uitkomen. De eerste of-
ficiële show met Veenendaal zal de
Nationale Nieuwjaarsnacht zijn, die
live wordt uitgezonden door RTL5.

Tegelijk met Veenendaal komt ook
toetsenist Vince van Reeken er als
vast bandlid bij. Met hem werkte Di-
rect al langer samen.

ANNE-ROSE BANTZINGER

AMSTERDAM – Dolly Bellefleur –
hoogblond en hooggehakt, soms
poeslief en soms messcherp –
was zaterdag het stralende mid-
delpunt van een tentoonstelling
ter ere van haar twintigjarige ju-
bileum in het Ihlia-Homodok in
de Centrale Bibliotheek, het in-
formatiecentrum over homo’s,
lesbo’s, bi’s en transgenders.

Die expositie, tot en met 7 januari,
maakt duidelijk dat Ruud Douma
als Dolly Bellefleur niet alleen wil
amuseren. Hij zet zich ook in voor
homo-emancipatie en het Aids
Fonds. In 2003 schreef hij een pro-
testlied tegen Balkenende (‘Hij is
gladder dan een aal, preekbuis van
de provinciaal. Lepe ogen, donker
haar, geknipt door een heggen-
schaar’). En 5 mei 2001 zong hij bij
het Homomonument het lied Ko-
ning Pim; de volgende dag werd Pim
Fortuyn vermoord. Dolly: “Jammer,

want het was een goed lied. Daarna
kon ik het nooit meer zingen.”

De expositie gaat ook over traves-
tie als theatervorm, poëzie en Dolly
als muze voor kunstenaars. Yacin-
tha Heymans (‘de enige échte nicht
van wijlen couturier Max Hey-
mans’) schilderde Dolly als kamele-
ontische figuur. Fotografe Gon
Buurman portretteerde Dolly en
partner George Moormann, stads-
dichter van Haarlem.

Blikvanger is een schitterend
staatsieportret van Erwin Olaf. Bel-
lefleur kijkt als volleerd supermo-
del majestueus de camera in, de
lange benen gracieus over elkaar
geslagen. “Ik viel natuurlijk eerst op
die benen,” aldus Olaf. “Verder ont-
roert de onhandige verlegenheid en
bescheidenheid van Ruud me. Een
intrigerend contrast met Dolly, die
alles durft. Ruud is wel eens op z’n
bek geslagen vanwege zijn homo-
seksualiteit. Maar niets weerhoudt
Dolly om te doen wat Ruud wil.”

Bezoekers krijgen een goed beeld

van de veelzijdigheid en de eigen-
zinnige humor van Douma. Door
middel van foto’s, knipsels, car-
toons, filmbeelden, een wieg vol ap-
pels (‘Dit is je kans, bijt in een Dolly
Bellefleur’) en een gevarieerd pro-
gramma in aanwezigheid van de ju-
bilaris, zoals 6 december Hakjes
Pakjesavond.

Ook worden jurken tentoonge-
steld. Ontwerper Tycho Boeker

kleedt Bellefleur al bijna twintig
jaar. “Ruud is niets te gek,” aldus
Boeker, die werkt onder de naam
Prince Charming. “Ik kan experi-
menteren met materialen, technie-
ken, kleuren, glitters, applicaties.”

Boeker was niet de enige die de
vergelijking maakte met wereldster

Dame Edna. Bellefleur ook ad rem
en ongeremd, met een perfect even-
wicht tussen charme en venijn, ho-
ning en azijn. Merkwaardig dat
geen theaterproducent een perso-
nalityshow aandurft. Ook een Dolly
Bellefleurtalkshow is er niet. Dat
Douma kan interviewen, bleek vo-
rig seizoen op AT5 en nog steeds op
het internetkanaal MVS. Een inter-
view met timide kinderen? De orga-
nisator van het Jordaanfestival? Bo-
ris Dittrich? Geen punt.

De koningin van het bal opende de
expositie door met wethouder Caro-
lien Gehrels een lint door te knip-
pen. Gehrels: “Lieve Dolly, je breekt
iets open in de maatschappij én in
elk van ons. De Hermitage heeft Ca-
tharina de Grote, maar wij hebben
Dolly de Grote.”

La Bellefleur was beduusd van de
overweldigende opkomst: “Ik hoop
dat er ook zo veel mensen op mijn
crematie komen.”

www.dollybellefleur.nl

Dolly Bellefleur, het alter ego van Ruud Douma, bij de opening van haar jubileumtentoonstelling. FOTO JAN VAN BREDA

Dolly Bellefleur viert
jubileum met expositie
in Centrale Bibliotheek

Twintig jaar honing en azijn


