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Anekdote: Fotograaf en journaliste zitten op het afgesproken tijdstip in het café van Museum
Het Dolhuys teneinde Ruud Douma, met als alter ego Dolly Belleﬂeur, te interviewen. Na een
half uur wachten geven ze de moed maar op. Later blijkt dat Ruud Douma ook keurig op tijd
was. We hadden hem gewoon niet gezien.

Welkom op mijn

roze planeet
ieruit blijkt dat Ruud en Dolly twee to-

schreeuwt niet zo maar iets. Het brein van Douma

taal

H

persoonlijkheden

namelijk, daar is niets mis mee en is bijna intellec-

zijn. Douma is een leuke verschijning

verschillende

tueel te noemen. Borsten heeft Dolly bijvoorbeeld

en een gezellige prater maar met een

niet: ,,Die leiden alleen maar af. Dolly's motto is al

zachte stem en een beetje verlegen lachje. Dolly

25 jaar: ‘Het gaat niet om cuppie cuppie maar om

Bellefleur is kleurrijk, opvallend, uitbundig, eigen-

koppie koppie!’ Er zit wel veel van mezelf in Dolly, ik

zinnig, extravert en extravagant. Dolly staat op de

kan veel in haar kwijt. Maar het blijft een act, ik ben

barricaden, breekt een lans voor buitenbeentjes,

Dolly niet, ik speel haar. Wel met hart en ziel en ik

probeert veranderingen in de maatschappij te-

hou van haar. Maar ik ben blij als ik na afloop weer

weeg te brengen. Dolly zie je echt niet over het

mijn gewone kleren aan kan trekken.’’

witbepruikte hoofd.

De boodschap van Dolly Bellefleur wordt gesnapt.
Niet alleen in de theaters, waar bezoekers weten

Beauty plus Brains

waar ze een kaartje voor hebben gekocht, maar

Dolly Bellefleur is een travestie-act, een ‘type-

ook bij een optreden bij een 50-jarig huwelijk of op

tje’, neergezet door Ruud Douma en geboren in

een kermisweek ergens. ,,Er bestaan nog steeds

1989. Zij is ‘over the top’ maar nooit ordinair, wel

discriminatie en racisme en de homo-emancipatie

provocerend. Haar uitingen zijn doordacht, ze

is ook niet vanzelfsprekend. Soms ga ik echt de
strijd aan, ik probeer wezenlijk iets te veranderen.
En dat kan felle reacties oproepen’’, zegt Ruud.
Parodie
Er zitten veel kanten aan Dolly Bellefleur, zoals aan

De humor van Dolly Bellefleur is eigenlijk verras-

ieder mens trouwens, maar Dolly kan ze lekker

send beschaafd. Ironisch en sarcastisch maar

aandikken. Door haar, overigens zuivere en ge-

nooit grof en zelfs niet dubbelzinnig. Eigenlijk is het

schoolde zang, haar scherpe teksten en door haar

een moeilijk soort humor, scheldwoorden en grof-

uiterlijk. Er zit echter niets uitgesproken seksueels

heden het publiek in slingeren is veel makkelijker.

aan haar. Is zij een parodie op een vrouw? ,,Dolly is

Dolly verstaat de kunst van het spelen met taal, de

eerder een parodie op de man’’, zegt Ruud. ,,Ik kan

verrassing zit in de combinatie van de woorden.

heel slecht tegen haantjesgedrag.’’

Het effect is zelfs een beetje tragikomisch en een

,,Ikzelf ben gelukkig, mét een stoere man die ge-

tegenstelling tot haar ‘looks’, waarbij je eerder iets

lukkig ook zijn kwetsbare kanten heeft. Ik wist al

burlesks zou verwachten.

jong dat ik ‘anders’ was en werd ook best veel ge-

,,Al mijn optredens zijn een uitdaging en een so-

pest. Er werd in die tijd niet het etiket ‘homo’, op-

ciologisch onderzoek. Er is veel interactie met het

geplakt maar ik was een dromertje en dat valt niet

publiek. Als ik moest kiezen tussen Dolly en Ruud?

altijd goed. Ik ben blij dat ik niet jong ben in deze

Dolly is mijn passie maar ook mijn werk. Ik schrijf

tijd, de jeugd heeft zo veel te verstouwen. Er zijn

de teksten en Dolly spreekt ze uit. Het zou moeilijk

tegenwoordig natuurlijk veel meer middelen om te

zijn zonder Dolly maar Ruud als Ruud is ook een

pesten, verschrikkelijk.’’

gelukkig mens.’’

Ik probeer wezenlijk
iets te veranderen
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