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DOLLY
BELLEFLEUR

Dolland zie je hoe Dolly een icoon is

heb ik jarenlang veel in bed gelegen en
was ik vaak op mezelf aangewezen. Je
gaatdanonwillekeurigmeeroverdingen
nadenken. Dat ik als kind ben gepest op
school heeft er ook mee te maken. Het
onbevangen jongetje dat ik ooit was,
is daardoor verdwenen. Ik denk dat ik
daardoor Dolly heb gecreëerd.’
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‘Wel zestig, denk ik. Echte couture van
Tycho Boeker. We kijken altijd hoe we
Dolly’s benen nog langer kunnen laten
lijken. Dat begon met een extra verhoogde taille, of een enorme petticoat.’
3 Heb je die benen weleens gemeten?

‘Eigenlijk niet, maar ik zeg altijd: in
functie is Dolly 2,16 meter.’
4

‘Laat liefde regeren’ is het motto

Je
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dat voor je? ‘Het

is heel belangrijk voor
me. Ik wil graag, al is het maar voor een
paar mensen, echt iets kunnen betekenen.’
9 Hoe hangt de vlag er inmiddels bij
als het gaat om homo-emancipatie?

‘Ik ben opgeruimd pessimistisch. Ik
geloof in het beste, maar het is evident
dat er zorgwekkende ontwikkelingen
zijn. Ik vrees dat het iets is waar je altijd
aan zult moeten blijven werken.’

‘Het is haar belangDolly Bellefleur, alter ego
rijkste missie. Er is niets mooiers op de
10 Wat beschouw je als een hoogvan cabaretier Ruud Douma,
wereld dan liefde. Wat maakt het dan
tepunt in je carrière? ‘Dat ik de Bob
is het boegbeeld van de
uit of je als man, vrouw, of non-binair
Angelo Penning heb gekregen van COC
LHBTIQ+ -gemeenschap.
persoon valt op iemand die man, vrouw
Nederland. Die prijs is eerder uitgereikt
Naast eindeloze benen
of ook non-binair is? Daarom vind
aan roze pioniers als Benno Premsela,
heeft ze een belangrijke
ik het ook zo leuk om als ambtenaar
iemand die ik zeer bewonder.’
boodschap: ‘Laat liefde
van de burgerlijke stand huwelijken te
11 Heb je een voorbeeld op theaterregeren!’ In Artzaanstad is
mogen sluiten. Mannen met mannen,
gebied? ‘Adèle Bloemendaal. Toen ik
t/m 7 augustus een expositie
vrouwen met vrouwen, mannen met
haar voor het eerst zag, dacht ik: dat wil
over het fenomeen.
vrouwen… Laten we ons druk maken
ik ook. Wat ik zo mooi vond aan Adèle
om het klimaat of de oorlog in Oekraïne
was haar veelzijdigheid; ze zong carnain plaats van om het liefdesleven van anderen.’ Lachend: valschlagers, maar ook Brecht en Boerstoel. Ik vond haar
‘Ja, dat is er met de paplepel ingegoten.’
nooit ordinair of plat.’
Kom je uit een tolerant nest? ‘Ja, zeer. Mijn ouders
12 Waar hou je het meest van? ‘Van mijn man George
hebben mij, mijn broer en twee zussen altijd overal in Moormann. Hij is dichter en we zijn al sinds 1993 samen.
gesteund.’
We houden allebei hartstochtelijk van taal en leren veel
5 Hoe groot zijn de verschillen tussen Dolly en Ruud?
van elkaar.’
‘Afgezien van ons uiterlijk zijn die steeds kleiner geworden. 13 Waar ben je trots op? ‘Op mijn doorzettingsvermoWe zijn als het ware naar elkaar toegegroeid. Dolly is een gen door de jaren heen en mijn discipline. Het is best
extension van mijn zijn geworden.’
een ingewikkelde mix, die neiging tot melancholie en
6 Wat betekent Dolly voor Ruud? ‘Heel veel. Laatst
die extraverte, extravagante vrouw. Het heeft me mooie
opperde iemand dat ik Dolly onbewust heb gecreëerd dingen gebracht, zoals het vanaf het balkon toezingen van
om mijn somberheid te doorbreken. Ik heb als Ruud echt Willem-Alexander en Máxima in 2013, in Haarlem. Jaren
depressieveperiodesgekend.Dekbeddagen:datikmaarin later ben ik ook nog eens gevraagd om een lied voor ze te
bed bleef liggen en de deur niet uit wilde. Maar als Dolly schrijven en te zingen.’
moest ik wel.’
14 Waar kun je niet tegen? ‘Onrecht’.
7 Waar kwam die somberheid vandaan? ‘Ik denk onder
15 Hoe blijf je fit? ‘Ik loop heel veel trappen, goed voor
meer doordat ik als kleine jongen tbc heb gehad. Daardoor de benen.’
van Dolly, leg uit.
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‘Bij
toeval, nadat een theaterdirecteur me
vroeg of ik een show wilde presenteren
als vrouw. Zo zie je maar; als hij me had
gevraagd het als gorilla te doen, stond ik
nu op de bühne in een apenpak.’
1 Hoe is Dolly Bellefleur ontstaan?

