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profiel Dolly Bellefleur (Ruud Douma)

Margreet Dolmans glamourzusje
Vandaag horen we of Dolly Bellefleur de emancipatieprijs
het Roze Lieverdje krijgt. ‘Ze lijkt misschien oppervlakkig,
maar ze heeft diepgang.’
FRANS BOSMAN

‘H

eb jij wel eens een roze
prinsessenjurkje aangetrokken?”
vroeg
Dolly Bellefleur aan
een jongetje op de roze voorleesdag
in december in café ’t Mandje op de
Zeedijk. Het jongetje begon te proesten, zoals elk jongetje zou doen.
“Het hoeft ook niet hoor,” zei ze
daarop geruststellend.
Het is haar toevertrouwd. Sterker
nog, niemand weet beter hoe je de
zaken op hun kop kunt zetten. Bellefleur ontregelt. Ad rem, geestig of
vilein.
Zoals toen ze tijdens de Museumnacht samen met conservator Vincent Boele rondleidingen gaf door
de Hermitage en een door alles heen
kakelende bezoekster op haar nummer zette: “Wilt u even uw mond
houden, anders stop ik er wat in.”
Ook een zaal vol militairen kreeg
ze met gemak op de knieën. Ze zoende de generaals en kroop op schoot
bij Europarlementariër Hans van
Baalen (VVD).
Henk Krol van de Gay Krant was er
anderhalf jaar geleden in Amersfoort bij. Hij hield een fantastische
speech over het belang van diversiteit binnen de krijgsmacht. “Maar
toen ik Dolly had gezien, dacht ik:
zij doet dat toch een stuk beter.
Ze weet taboes te slechten op een
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manier die mij niet gegeven is.
Ze lijkt aan de buitenkant misschien oppervlakkig, maar ze heeft
echt diepgang. Brecht noemde dat:
Publikumsbeschimpfung. Het publiek lacht wel, maar weet na afloop
dat het een spiegel is voorgehouden. ”
Krol vroeg Bellefleur, samen met
Albert Verlinde en Ronald Plasterk,
als gasthoofdredacteur voor het
zeshonderdste nummer van het
blad. “Omdat alles wat ze doet, betekenis heeft.”
Vandaag maakt Bellefleur kans op
het Roze Lieverdje, de tweejaarlijkse prijs van GroenLinks in Amsterdam voor een persoon of organisatie die veel heeft betekend voor de
homo-emancipatie. De wit bepruikte vamp is één van de vijf genomineerden en ze is van die vijf veruit
de kleurrijkste.
De carrière van Bellefleur begon in
1989 in het toenmalige Amsterdamse Theater Anthony. Daar vroeg directeur Onno van Dijk haar een travestieshow op te zetten. Ze koos als
voornaam Dolly, naar Dolly Wilde,
het flamboyante nichtje van Oscar
Wilde. Haar achternaam werd Bellefleur, naar de appelbomen van
haar opa op diens boerderij in het
Friese Oldeholtpade.
A star was born en al gauw volgden

optredens op roze manifestaties,
columns, theatershows en radio- en
tv-programma’s.
Met haar lange benen, stilettohakken en uitzinnige jurken duikt ze
steeds op de meest onwaarschijnlijke plaatsen op. Bellefleur is geen
travestiet die een pruik opzet en
Diana Ross nadoet, maar een artieste van het kaliber Dame Edna, het
glamoureuze zusje van Margreet
Dolman. Bellefleur – volgens intimi
kwam ze als reageerbuisbaby tot
ons – is 28, en dat al bijna 23 jaar
lang.
Al die jaren stond ze vooraan in
de strijd tegen aids en voor de homobeweging. Om die reden kreeg
ze drie jaar geleden een tentoonstelling bij Ihlia-Homodok in de Centrale Bibliotheek, die door wethouder
Carolien Gehrels onder enorme belangstelling
werd
geopend.
Gehrels: “Toen zag ik hoezeer ze
omringd is door mensen die haar
liefhebben. Dolly is één van de mensen die deze stad kleur en fleur geven. Ik bewonder vooral haar
prachtige liedjes met messcherpe
teksten.”
Achter deze grote vrouw staat een
bescheiden man, weet Gehrels.
Ruud Douma (50) is die man. Het
compleet tegengestelde karakter
van Bellefleur. Een bijna verlegen
man die travestie ziet als een middel
om te stoeien met rolpatronen. Een
minzame jongen die opgroeide in
Huizen, daar het gymnasium deed
en vervolgens kunstgeschiedenis in
Amsterdam studeerde.
“Ik kom alleen als Bellefleur als
Dolly is uitgenodigd,” zei Douma
onlangs met een schuchtere glimlach bij een bijeenkomst in de
Stadsschouwburg. Daarmee onderstreepte hij nog een keer dat zijn
alter ego een theaterpersoonlijkheid is.
Couturier en ontwerper Tycho
Boeker, die onder de naam Prince
Charming kostuums maakt voor de
Toppers en Trijntje Oosterhuis en
dat ook deed voor Bobby Farrell,
weet daarover mee te praten. Vanaf
1989 maakt hij de outfits van Bellefleur. Het zijn er inmiddels tientallen. “Samen hebben we het typetje
gedefinieerd. In het begin schoot
het alle kanten op. Nu proberen we
binnen het concept de grenzen op te
zoeken.”
Hij omschrijft het als uitvergrote
kinderkleding. “Dolly heeft het uiterlijk van een kindvrouwtje. We
proberen in elk kostuum een grap te
stoppen. Ruud is daar wat diepzinniger in dan ik. Van mij mag het ook
voor de hand liggend zijn. Het is één
van de leukste dingen om te doen,
doordat het iets cartoonachtigs
heeft.”
Soms zijn er meerdere sessies nodig voordat het nieuwe kostuum
vorm krijgt. Boeker noemt Douma
een perfectionist. “Dat ben ik zelf
ook. Alleen zo krijg je het beste
eindresultaat.”
Dat vindt ook Wilbert van der
Steen, de striptekenaar die samen
met Douma sinds augustus 2010 de
tweewekelijkse strip Made in Dolland publiceert op hun beider sites.
“Dolly heeft een vrij unieke kijk op
de actualiteit. Ruud geeft mij het

Dolly Bellefleur, strijder tegen aids en voor homo-emancipatie.
scenario dat er per plaatje in moet
komen. Vaak zit hij zo boordevol
ideeën dat ik dat dan weer versimpel. Ja, Dolly is groots, ook als persoon.”
George Moormann, de stadsdichter van Haarlem en eigenaar van uitgeverij de Zingende Zaag, kwam
Douma negentien jaar geleden tegen in café Schiller op het Rembrandtplein. Het was liefde op het
eerste gezicht. “Het leek wel of hij
receptie hield. Iedereen kwam zijn
opwachting maken.”
Ook Haarlem draagt Bellefleur op
handen. Daar werd ze uitgeroepen
tot stedenmaagd en gefotoshopt op

de sokkel van Laurens Janszoon
Coster op de Grote Markt. Een jaar of
acht jaar geleden verzorgden ze samen in Pink Planet Roxyachtige
avonden in de Haarlemse binnenstad. Moormann: “Toen was iedereen nog biseksueel hier en kon je de
disco stilleggen voor optredens en
poëzie.”
Voor Haarlemmers is Dolly zeker
niet de vrouw van, zegt Moormann.
“Op de Dag van de Poëzie stond ik
op pagina drie in de krant hier, Dolly stond met haar gedicht op de
voorpagina. Ja dat was wel even
slikken.”
Omdat Haarlem dit jaar is uitge-
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roepen tot roze stad, wordt Bellefleur op allerlei bijeenkomsten uitgenodigd.
“Een paar dagen geleden nog,”
zegt Moormann. “Daarbij droeg de
burgemeester een roze stropdas.
Ruud treedt dan op, praat programma’s aan elkaar en weet mensen te
binden. Hij bereidt zich dan intens
voor, probeert zich voortdurend te
vernieuwen. En dat, net als bij mij,
vaak voor niet meer dan een boekenbon of bos bloemen.”
Hij wil maar zeggen: het is geen
vetpot.
“Maar samen rooien we het wel en
het leven is mooi.”

