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met het 

beroemde 

Eberhardje.  

We bewonderen 

het samen 

even, geven de 

ober onze liefste 

glimlach, waarop deze 

ondeugend terugkijkt.

THEATER

door Wil Groot

D
olly Bellefleur is 

het alter ego van 

cabaretier en 

tekstdichter Ruud 

Douma. Als boegbeeld van de 

HLBTI+-beweging vraagt Dolly 

al dertig jaar op haar geheel eigen 

wijze aandacht voor de mensenrechten 

in het algemeen en de acceptatie van 

HLBTI+ in het bijzonder. 

SINGER AND COMEDIAN DOLLY 
BELLEFLEUR’S THIRTIETH ANNIVERSARY 
AT DELAMAR THEATRE

Dolly Bellefleur is the alter ego of cabaret 
performer and lyricist Ruud Douma. As a 
figurehead of the GLBTI+ movement, Dolly 
has been drawing attention to human rights 
in general and the acceptance of GLBTI+ in 
particular for thirty years now. For her unbridled 
commitment to the struggle for emancipation 

We admire it together for a moment, and give 
the waiter our sweetest smile.

In 1989, a flower emerges at the Anthony Theatre 
on the Oudezijds Voorburgwal, located opposite 
Paleis van de Weemoed in Amsterdam’s red-light 
district. This flower is announcing artists as the 
female host, but soon also starts singing herself. 
With her velvet voice, she manages to touch the 
hearts of the audience. The intimate theatre 
becomes her laboratory.

Voor haar tomeloze inzet voor de 

emancipatiestrijd van HLBT+-mensen werd zij 

in 2012 verkozen tot Roze Lieverdje, mocht ze 

in 2014 uit handen van Eberhard van der Laan 

de Andreaspenning van de stad Amsterdam 

ontvangen en in 2020 werd de Bob Angelo 

Penning aan Dolly uitgereikt. 

 

Ik zit op een regenachtige zaterdagmiddag in 

het Lloyd Hotel. Ik heb een date met Dolly. De 

aantrekkelijke ober brengt ons koffie en thee, 

of GLBTI+ people she was awarded the “Roze 
Lieverdje” in 2012, received the Andreas Medal 
from the city of Amsterdam in 2014 from former 
mayor Eberhard van der Laan (1955-2017). And 
in 2020, the Bob Angelo Medal was awarded to 
Dolly.
 
I am at the Lloyd Hotel on a rainy Saturday 
afternoon. I have a date with Dolly! The 
attractive waiter brings us coffee and tea, with 
the famous “Eberhardje” heart-shaped cookie. 

“Yes, my 1989 début brings me straight back 
to Manfred Langer (1952-1994), former owner 
of the renowned iT disco. I knew him of course, 
but I didn’t have the courage to talk to him for 
a long time. Finally mustering up the courage, 
I told him I was going to do a show entitled 
‘Royal Crossdressing.’ He offered to advertise 
it. There were two colleagues who would act 
as Empress Sissi and our former Queen Beatrix, 
and he told me he would promote it in a ‘regal’ 
way. The week prior to the première, we would 
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THEATER

organize a Royal look-a-like party 
at the iT. He immediately arranged 
two carriages and we went through 
the entire city and visited various 
gay cafés, including the Havanna 
in the Reguliersdwarsstraat and 
Gaiety on the Amstel. It felt like a 
state visit.”

It was the early 1990s when I first 
saw this radiant flower performing 

ten,” you said as the chairperson of “Het Roze 
Lieverdje.” The audience laughed and “La 
Belle Fleur” was radiant. Of course, there has 
been no wilting on her part over the years. 
“Yes, thirty years, why don’t you rub it in. 
Everyone in the audience was counting back in 
time, of course. All of those diverse candidates 
were so inspiring, and it was so wonderful to 
see that there are so many who, like myself, 
are committed to a better world, as I sing about 
in my signature song ‘Pink Planet,’ in which 

as a therapist of the D.I.A.G.G. - Dolly’s Institute 
Ambulatory Mental Healthcare, who chose me as 
the strong man from the audience to show the 
audience a workshop “seduce a man.” “Build it 
up calmly,” Dolly cried, twisting her legs around 
my body. It was an honor to carry her in my 
arms, La Belle Fleur.
 
Dolly, you have been performing and 
advocating gay human rights for more than 
thirty years now! “Yes, I started when I was 

it doesn’t matter if you are gay or straight. 
Gay, straight, lesbian or transgender or bi!  
We are family.”
 
I have listened to your songs on SoundCloud 
and YouTube, have watched your performances 
several times, have viewed and read your 
website, and you have also committed yourself 
to my foundation “Willen en Doen” several times 
in the past. You are a true activist.
“My activist side came into full force when I 

 

In 1989 

ontluikt er in 

Anthony Theater 

op de Oudezijds 

Voorburgwal, gelegen tegenover 

het Paleis van de Weemoed, op 

de Wallen, een bloem die als 

ladyspeaker artiesten aankondigt, 

maar al snel ook zelf gaat zingen. 

Ze weet met haar fluwelen stem 

het hart van het publiek te raken. 

Het intieme theater wordt haar 

laboratorium.

“Ja, mijn debuut in 1989 brengt 

mij meteen naar Manfred Langer 

– ik kende hem wel natuurlijk, maar had 

lange tijd niet de moed om hem aan te 

spreken. Uiteindelijk toch de stoute pumps 

aangetrokken en hem verteld dat ik een show 

getiteld ‘Vorstelijke Travestie’ ging doen.  

Hij bood aan daar flink reclame voor te 

maken. Er waren twee collega’s die als 

keizerin Sissi en Koningin Beatrix zouden 

optreden, waarop hij zei het dan koninklijk 

te doen – dan gaan we een week voor 

de première een Royal look-a-like-feest 

organiseren in de iT. Hij regelde meteen 

twee koetsen en we gingen de hele stad door. 

We bezochten diverse gay cafés, waaronder 

de Havanna in de Reguliersdwarsstraat en 

Gaiety aan de Amstel. 

Het leek wel een staatsbezoek.”

Het was begin jaren negentig dat ik 

voor het eerst mocht genieten van deze 

stralende verschijning, die als therapeute 

van het D.I.A.G.G - Dolly’s Instituut 

Ambulante Geestige Gezondheidszorg - mij 

als sterke man uit het publiek koos om in 

een workshop het publiek te laten zien hoe 

je een man het beste kunt versieren. “Bouw 

het vooral rustig op,” riep Dolly, waarbij ze 

haar benen om mijn lichaam kronkelde. Het 

was een eer haar in mijn armen te mogen 

dragen, La Belle Fleur.

 

Dolly, al meer dan dertig jaar op de 

planken en de barricades. “Ja, ik begon al 

op mijn tiende,” zei je als juryvoorzitter 

van Het Roze Lieverdje kort geleden. Het 

publiek lachte en “La Belle Fleur” straalde. 

Van verwelken was natuurlijk geen sprake. 

“Dertig jaar ja, wrijf het er nog maar even 

in. Iedereen in het publiek zat te rekenen 

natuurlijk, hè. Zo inspirerend, al die diverse 

kandidaten en zo prachtig om te zien 

dat er zovelen zijn die zich inzetten voor 
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seed was planted there. I noticed that, as 
Dolly, I can make a little difference sometimes. 
In my anniversary show, of course, I also deal 
with that black period in history, when our 
community was hit by AIDS. I also performed at 
the Prinsengracht Hospital, one of the very first 
hospitals with a separate wing for AIDS patients. 
I was allowed to rehearse in the theatre above 
the Spijkerbar to practise my performances. 
Raphael Brandow was the owner at the time and 
knew our director. He wanted to see the show, 

as a guest speaker for debates. A girl at such 
a meeting dared to come out of the closet 
because of the relaxed atmosphere. At her 
graduation ceremony, 

I was asked to give a surprise performance. 
Two weeks later, at the Canal Parade, I suddenly 
saw a small boat with her on it alongside her 
parents. They were dressed in pink and she was 
holding sign with ‘I love Dolly’ written on it. That 
is heart-warming!”

een betere wereld zoals ik die bezing in 

mijn lijflied ‘Roze Planeet’ waar het niet 

uitmaakt of je gay bent of straight. Homo, 

hetero, lesbisch, transgender of (b)i? We are 

family.”

 

Ik heb je liederen beluisterd op SoundCloud 

en YouTube, heb je meerdere malen zien 

optreden, heb je website bekeken en 

gelezen, en meerdere malen zette je je ook 

op de Zeedijk in voor mijn Willen en Doen. 

Je bent een activist. 

“Mijn activistische kant kwam naar 

voren toen ik voor het eerst bij het 

Homomonument optrad. Toen is het zaadje 

geplant. Het Homomonument is ouder dan 

Dolly, mooie kop voor dit interview;)... Ik 

merkte dat ik als Dolly af en toe misschien 

een beetje het verschil kan maken. In 

mijn jubileumshow sta ik natuurlijk ook 

stil bij die gitzwarte bladzijde. Dat onze 

community in het hart werd geraakt door 

aids. Ik heb ook optredens gedaan in het 

Prinsengrachtziekenhuis. Daar was één van 

de eerste afdelingen met aids-patiënten. 

Vóór een voorstelling mocht ik repeteren in 

het theatertje boven de Spijkerbar. Raphael 

Brandow was de eigenaar. Hij kende onze 

regisseur. Hij wilde graag die show zien, 

maar hij kon niet meer naar het theater. 

Nou, toen hebben wij het theater naar het 

Prinsengrachtziekenhuis gebracht. Ik zie ze 

nog liggen. Bomen van kerels, die ik kende 

uit het uitgaansleven, waren in een paar 

maanden veranderd in kasplantjes.”

 

Op 5 juli 2018 werd de tentoonstelling Aids 

in Amsterdam 1981–1996 geopend in het 

but he could no longer visit the theatre. Thus, 
we brought it to the hospital for the patients to 
enjoy. I can still see them there. They were huge 
men I knew from clubbing, but in a few months’ 
time they had changed into brittle shells.”

Gay-Straight Alliance? 
“It is fantastic to see that young people are 
committed to being true to yourself. Gay and 
straight youth united in action, for instance 
in organizing Purple Friday. I am often asked 

Irrevocably Dolly, I’m even shedding a tear. We 
were talking about love?
“Yes, let’s talk about Love.” She smiles. “It 
would be best if no one had to come out of the 
closet any more. What could be better than to 
shout from the rooftops that you are in love?  
 
If you do that as a straight person, in most cases 
your parents will also be cheering you along. 
Not if you are gay or bisexual. Even though 
there are parents who do support their children. 

verbazing in de andere, zo 

mooi hoe die jongeren 

in het leven staan. Er 

was bijvoorbeeld een 

ontroerend filmpje van 

een jongen van veertien, 

die in dat filmpje uit 

de kast kwam en daar 

geen enkele moeite mee 

had omdat hij wist dat 

niemand op zijn school 

daarmee problemen zou 

hebben.”

Gay-straight alliance? 

“Fantastisch dat jongeren zich er hard 

voor maken dat je gewoon jezelf kan zijn. 

Stadsarchief op de Vijzelgracht. 

Wat mij daarvan vooral is bijgebleven zijn de 

toespraak die je daar deed en het lied dat je 

daar zong.

“De impact die deze vijftien jaar heeft gehad 

op de Amsterdamse gayscene is niet te 

beschrijven en mag ook nooit verloren gaan. 

Het was een emotionele bijeenkomst waar 

ik onder andere een moeder sprak die haar 

zoon had verloren. A.I.D.S. was voor mij de 

afkorting van Altijd In De Stress. Je wist nooit 

van wie je nou weer een overlijdensbericht  

kon verwachten.”

 De ‘Lang Leve Liefde Award’?

“Ja, je kunt je over zoveel dingen druk maken, 

maar wat is er nou mooier 

dan liefde? Als je als man 

op vrouw valt, of als man 

op man, wat maakt het uit? 

Er zijn helaas nog steeds 

groeperingen die daartegen 

ageren. Maar goed nieuws 

is dat ik afgelopen week op 

een school in Haarlem was 

waar de ‘Lang Leve De Liefde 

Award’ werd uitgereikt. 

Sinds vier jaar gebeurt dit 

op scholen in de week van 

de liefde. Het was een bont 

gezelschap. Ik viel van de ene 

THEATER
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Furthermore, love is here to share and we all do 
it in our own way anyway. Not for nothing, my 
motto for the past thirty years has been: Let 
Love Rule!”
 
For thirty years now, Tycho Boeker is the one 
who makes your costumes.
“Yes, he is my regular designer. The great thing 
about working with Tycho is that we wanted to 
develop our own style from the start. And Dolly 
does not wear dresses, but robes. A dress is 

something you buy at C&A. Oh well, Tycho 
is Dolly’s main supplier. He makes theatre 
costumes under the name ‘Prince Charming.’ 

He once made me a huge white petticoat. Due 
to lack of space, I draped it on a mannequin in 
my bedroom at the foot of the bed. Waking up 
at night, I was not used to the doll standing 
there, and was horrified, as I thought it was 
a white Angel coming to get me. Fortunately, 
that was not the case yet.”

Foto (c) Piek

Homo- en hetero-jongeren, samen in 

actie. Ze organiseren bijvoorbeeld 

Paarse Vrijdag. Dan word ik vaak 

gevraagd om met hen te debatteren. 

Een meisje op zo’n bijeenkomst durfde 

door de ontspannen sfeer uit de kast te 

komen. Op haar diploma-uitreiking werd 

ik gevraagd om een verrassingsoptreden 

te verzorgen. 

Twee weken later, tijdens de Canal Parade zie 

ik opeens een klein bootje en daar zat ze in met 

haar ouders in het roze en ze had een bord in haar 

hand waarop stond geschreven: ‘I love Dolly.’ 

                Dan maakt je hart een sprongetje en dat is vast iets wat 

jij ook wel eens meemaakt.”

Onherroepelijk Dolly, dan kan ik zelfs een traantje 

wegpinken. We hadden het eerder over liefde?

“Ja, laten we het over de liefde hebben.” Ze glimlacht er bij. 

“Het mooiste zou natuurlijk zijn wanneer niemand meer 

uit de kast hoeft te komen. Wat is er nou mooier om van 

de daken te schreeuwen dat je verliefd bent? Als je dat 

als hetero doet zullen je ouders in de meeste gevallen ook 

staan te juichen. Maar doe je dat als homo- of biseksueel, 

dan is het meteen zo beladen. Ook al zijn er tegenwoordig 

ook ouders die er goed in mee kunnen gaan en hun 

kinderen steunen. Verder, liefde is er om te delen en dat 

doen we allemaal op onze eigen manier, toch... Mijn motto 

is niet voor niets al dertig jaar: Laat de liefde regeren.”
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De onderwijsboot tijdens de Canal Parade 

en al de andere parades, ach, weet je, elke 

opdracht of optreden is voor mij even 

bijzonder.”

 

“Weet je trouwens dat ik als Dolly twee 

werknemers van het Lloyd Hotel al in de 

echt heb mogen verbinden? Het Lloyd 

Hotel is, met de OBA, mijn favoriete plek in 

Amsterdam. Het personeel is geweldig en zo 

divers en kleurrijk en kijk eens wat je uit de 

letters van LLOYD kan maken!” 

DOLLY Bellefleur, La Belle 

Fleur, treedt 11 

april op in 

het DeLaMar 

theater 

met haar 

jubileumshow 

“Dubbel & Dwars: 

dertig jaar Dolly.” 

Een paar dagen 

ervoor wordt “The 

Passion” opgevoerd, wat 

natuurlijk de perfecte 

inspiratie voor Dolly is om op 11 april haar 

eigen passieverhaal te vertellen.

“By the way, did you know that as Dolly, I 
have wed two employees of the LLOYD Hotel? 
Alongside the public OBA library, the LLOYD 
Hotel is my favorite place in Amsterdam. Its staff 
is amazing, and so diverse and colorful. Look at 
what the letters in LLOYD can spell out!”

DOLLY Bellefleur, La Belle Fleur, will perform 
at the DeLaMar theatre on 11 April with her 
anniversary show “Dubbel & Dwars: Thirty Years 

of Dolly.” A few days before “The Passion” 
is staged, which of course is the perfect 
inspiration for Dolly to tell her own Passion 
tale on April 11. 

 Tycho Boeker maakt al dertig 

jaar de kostuums. 

“Ja, dertig jaar is hij mijn vaste ontwerper. 

Het mooie van de samenwerking met Tycho is 

dat wij vanaf het begin onze eigen stijl wilden 

ontwikkelen. En het zijn geen jurken die Dolly 

draagt, maar ‘robes.’ Jurken trek je bij C&A uit 

een rek. Ach ja, Tycho is Dolly haar hofleverancier 

en maakt theaterkostuums onder de naam Prince 

Charming. Zo maakte hij ooit een gigantisch 

grote, witte petticoat voor me. Bij gebrek aan 

ruimte had ik deze in mijn slaapkamer aan het 

voeteneinde van mijn bed op een paspop gezet. 

Werd ik wakker ’s nachts en was natuurlijk 

niet gewend dat die pop daar stond, vloog ik 

verschrikt omhoog, want ik dacht dat het een 

witte Engel was, die mij kwam halen. Maar dat 

was gelukkig nog niet het geval.”

Bijzondere (schrijf)opdrachten en optredens?

“Bernt Schneiders, destijds burgemeester van 

Haarlem, die mij in 2013 vroeg het Koningspaar 

toe te zingen met een zelf geschreven  

‘Haarlems Koningslied.’  

biology, and the Gay Games in 1998 in which 
we were a majority in Amsterdam for the very 
first time. What a wonderful flower power 
atmosphere in the city. Also, the Out Games in 
Montreal, with Hans Verhoeven as one of the 
driving forces, the annual May 4 Remembrance 
Day at the Homomonument, and the education 
boat during the Canal Parade and all the other 
parades. Oh well, you know, every assignment or 
performance is equally dear to me.”

Special (writing) assignments and performances?
“In 2013, Bernt Schneiders, mayor of Haarlem at 
the time, asked me to sing a self-written hymn to 
the Royal Couple. 

The demonstration against Putin at the 
Maritime Museum in Amsterdam, as a protest 
against Russia’s anti-gay laws, for which I 
wrote a protest song. The Hubrecht Institute 
conducting research in the field of stem cell 

De demonstratie 

tegen Putin bij het 

Scheepvaartmuseum in 

Amsterdam, als protest tegen 

de antihomowet in Rusland, waarvoor 

ik een protestsong schreef. Het Hubrecht 

Instituut, dat onderzoek doet op het gebied 

van de stamcelbiologie. De Gay Games in 

1998 waarbij wij in Amsterdam voor het eerst 

een meerderheid waren; wat een heerlijke 

flower power sfeer in de stad. De Outgames in 

Montreal, waarbij Hans Verhoeven één van de 

drijfveren was. Natuurlijk de jaarlijkse 4 mei 

Dodenherdenking bij het Homomonument. 

Dubbel & Dwars: dertig jaar Dolly
11april 2020, DeLaMar theater.
Meer info: www.dollybellefleur.nl

Dubbel & Dwars: Thirty Years of 
Dolly.  April 11 at the DeLaMar 
theatre. More info:
www.dollybellefleur.nl

THEATER
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