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interview
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‘Dolly blijft zichzelf:
stijlvol, humoristisch en
maatschappijkritisch’

al 25 jaar zoet én scherp
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Aan de vooravond van haar jubileum
pakt Dolly al feestelijk uit in het
Theater van 't Woord. Speciaal voor
de Amsterdam Gay Pride 2014 stelde
zij een gevarieerd liedjes-, poëzie- en
cabaretprogramma samen. In La Cage
au Dol passeren roze strijdliederen,
ondeugende smartlappen en literaire
luisterliedjes in rap tempo de revue.
Het programma is gelardeerd met
Pink Poetry gebloemleesd door
George Moormann (dichter en
voordrachtskunstenaar). Kaarten via
www.oba.nl/activiteit/dolly of aan de
kassa in de entreehal van de OBA.
Theater van 't Woord in OBA,
Oosterdokskade 143 in Amsterdam
Zondag 27 juli van 15.00- 16.30 uur
Entree: ¤ 15 Als lid van de
OBA betaal je slechts ¤ 7,50!

Al bijna een kwart eeuw is
ze te herkennen aan haar
weelderige sneeuwwitte
haar, flamboyante haute
couture en lange, slanke
benen. Ze vermaakt
haar publiek met haar
grapjes en verrassende
voorkomen, maar komt
ook op voor de rechten
van LHBT’s. De naam
van deze beauty with
brains is Dolly Bellefleur.
In oktober viert ze haar
vijfentwintigjarig jubileum
als artiest. Ruud Douma,
de man achter het levende
kunstwerk, blikt terug en
vooruit.

Ruud Douma over zijn
levende kunstwerk

Hoe is dolly ontstaan?
‘Een vriendin van mij deed vrijwilligerswerk in
het Anthony Theater, een klein theater op de
Wallen. Ze nodigde me uit om een keer met
haar mee te gaan en uit nieuwsgierigheid ging
ik daar op in. De eigenaar zag direct iets in me
en vroeg me of ik als ladyspeaker een revue
aan elkaar wilde praten. Blijkbaar voelde hij
aan dat ik daar geschikt voor was. Ik heb geen
moment getwijfeld. Het werd zo’n succes, dat
ik vaker mocht optreden als spreekstalmeesteres.’

Had je voor je Dolly creëerde
al acteer- of schrijfambities?
‘Ik was onbekend met het theater, maar ik zat
als kind wel bij een christelijk kinderkoor. We
zongen nogal stichtelijke liederen, maar ook
musicals. Ik vond het heerlijk! Maar nadat ik de
baard in de keel kreeg, ben ik gestopt en het
kwam het er niet meer van om opnieuw te be-

Een greep uit Dolly’s songteksten:
Roze Planeet:
Blijf jezelf in al je rollen
En heb lak aan protocollen
Van bink tot barbiepop
Zet de wereld op z’n kop
(…)
M’n moeder is getrouwd met een man
Het is toch heerlijk dat dat kan
Poutin Protestsong:
Most people look at him with terror and with fright
Cause this macho man really loves a cocky fight
It’s distressing how he is suppressing
Love and freedom in his land
Love’s no sin good heavens it’s a blessing
This must stop and end
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Wil je weten wanneer Dolly optreedt?
Of meer informatie over haar?
Kijk op www.dollybellefleur.nl
het schrijven van teksten, het management,
het zorgen voor een goede look, de promotie
en ga zo maar door.. Ik doe het graag: Dolly is
altijd mijn passie gebleven.’

centriek pak aantrekken. Maar wanneer je je
als vrouw presenteert, heb je toch iets meer
mogelijkheden. Dat gold zeker voor de tijd
waarin ik begon als Dolly.’

Hoe heb jij je als
Dolly ingezet voor de
LHBT-gemeenschap?

Hoe ben je op je naam
gekomen?

Wat is de meerwaarde
van het optreden als Dolly,
boven het optreden als
Ruud?
‘Al snel ontdekte ik dat stijl en inhoud elkaar
beïnvloeden. Form follows function! Dolly is
een aparte verschijning met een hoge aaibaarheidsfactor. Dat maakt haar geschikt als
charmant breekijzer. Ze kan dingen zeggen
en maken, die van mij als Ruud waarschijnlijk
niet zouden worden geaccepteerd. Aanvankelijk gebruikte ik die kwaliteit vooral om het
publiek uit te dagen met ondeugende liedjes,
later zette ik Dolly in om misstanden aan de
kaak te stellen, met name de discriminatie van
LHBT’s. Die komt niet zelden voort uit
agressief machogedrag en Dolly steekt dan
ook graag de draak met haantjes.’
‘Dolly’s vrolijke uiterlijk en gedrag zorgen ervoor dat mensen bij haar durven te komen
met hun verdriet. Zware zaken worden soms
pas weer draaglijk en bevattelijk, wanneer er
iets lichts tegenover staat. Zo ben ik een keer
gevraagd om als Dolly op te treden op een
begrafenis.’
‘Dolly brengt een gelaagdheid met zich mee,
die ik niet zou hebben als ik als Ruud op het
podium zou staan. Dolly is geen man, maar
ook geen vrouw. Het is een ‘menssoort’ op
zich. Ze zet aan het denken over gender en hoe
je daarmee grenzen kan opzoeken.’
‘Bovendien is Dolly een levend kunstwerk.
Opvallend, stijlvol en duidelijk herkenbaar aan
haar silhouet. Natuurlijk kun je als man ook
wat maken van je uiterlijk en een mooi, ex-

Heb je ook wel eens
negatieve reacties gehad?
‘Helaas wel. Twintig jaar geleden trad ik op in
een café in Assendelft. Onder het publiek was
een man met lang haar, waar hij de hele tijd
aan zat te frunniken. Hij leek zichzelf erg mooi
te vinden. ‘Je hebt prachtig haar, waarom
steek je het niet op?’ vroeg ik hem. Voor ik het
wist, had ik een vuist in mijn gezicht. Het bloed
spoot alle kanten op en ik rende het podium
af. In het café-keukentje stelpte ik het bloeden
met een doekje en nam ik een paar minuten de
tijd om bij te komen. Daarna dwong ik mezelf
om de bühne weer op te gaan. Ik dacht: als ik
het nu niet doe, durf ik het nooit meer. Onderweg zag ik een stofzuiger staan. Ik heb de
stofzuigerslang gepakt om mezelf te kunnen
verdedigen. Gelukkig was dat niet nodig. De
gewelddadige man was afgevoerd en de rest
van het publiek gedroeg zich netjes. Ik dacht
dat het allemaal wel meeviel, maar toen ik in
de auto terug naar huis zat, trilde ik over mijn
hele lichaam. Mijn neus bleek gebroken. Ik
heb aangifte gedaan bij een vriendelijke en begripvolle agent, maar helaas zonder resultaat.
Niemand wilde mij namelijk de naam van de
dader geven. Naar zijn motieven kan ik slechts
gissen. Wellicht voelde hij zich in zijn mannelijkheid aangetast door mijn opmerking of

Dolly tourt met
Brecht Tingel
Tangel door
Nederland.

Hoe reageren LBT-vrouwen
op Dolly?
‘Steeds enthousiaster. De eerste jaren waren
ze wat afhoudend. Mijn teksten waren toen behoorlijk pikant. Ik denk dat ze me seksistisch
vonden en dachten dat ik vrouwen belachelijk maakte. Later, toen ik die dubbelzinnige
teksten zelf niet meer interessant vond en
liedjes ging schrijven waarin ik opkwam voor
LHBT-rechten, reageerden ze positiever. Ze
ontdekten dat ik niet hen, maar juist seksistische mannen bekritiseerde en herkenden
een sister in crime in me.’

Wat zijn Dolly’s plannen
voor de toekomst?
‘Vanaf oktober 2014 vier ik een jaar lang mijn
25-jarig jubileum, hopelijk met een nieuwe
theatershow waarmee ik door Nederland zal
touren. Verder blijft Dolly zichzelf: stijlvol,
humoristisch en maatschappijkritisch.’

Dolly wint het Roze Lieverdje,
een prijs van GroenLinks voor
een Amsterdammer of organisatie die zich heeft ingezet
voor seksuele diversiteit en de
emancipatie van LHBT’s.

2013

Dolly goes
Dolly host
international! Tijdens twee weken
de Gay Games in
Holland
Amsterdam verzorgt House tijdens
La Bellefleur diverse de Out Games
optredens met
in Montreal.
Engels, Duits en
Frans repertoire.

misschien vond hij dat een man zich niet
hoorde te verkleden als vrouw.
Een andere keer werd mijn pruik van mijn
hoofd getrokken en ging in het publiek rond.
Het was vreselijk, ik voelde me aangetast in
mijn lichamelijke integriteit. Verder krijg ik
via de social media regelmatig haatdragende
en bedreigende berichtjes. Zo waren er vele
Russen die me naar aanleiding van de Poetin
Protestsong dood wensten. Die nare ervaringen doen wel wat met je, maar ik blijf doorgaan.
Artiest zijn is mijn leven. En gelukkig staan er een
hele hoop positieve belevenissen tegenover.’

2013: Dolly wint samen met enkele andere
Haarlemse LHBT-emancipatie initiatieven
de Kenau Hasselaar prijs, die bedoeld is
voor een persoon of organisatie die strijdt
tegen achterstelling door geslacht, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of
sociale afkomst.

2012

Dolly debuteert in
de Stadsschouwburg
van Amsterdam

2011

2006

1998

1989

1992
Dolly’s eerste zelfgeschreven musical,
uitgevoerd in het
Amsterdamse Rob
van Reijn Theater.

1994
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28 oktober: Dolly’s
eerste optreden in
het Anthony Theater.

zo vaak op voor een heteropubliek. Zodoende
hoop ik dat mijn pleidooi voor acceptatie van
diversiteit zo veel mogelijk mensen bereikt.
Daarbij vind ik het een uitdaging om voor de
meest uiteenlopende mensen te staan.’

2009 oktober: Dolly viert haar twintigjarig jubileum met een grote expositie
in de Centrale Openbare Bibliotheek in
Amsterdam en het Stadhuis van Haarlem.
In dat jaar wordt ze ook actief op de social
media, wat haar bekendheid vergroot.

Het programma
Ik wil gelukkig
zijn is drie weken
uitverkocht.

foto WOUT AGE

tijdlijn

‘Al snel begon ik tijdens de shows die ik aan
elkaar praatte, zelfgeschreven liedjes te zingen.
Het publiek was enthousiast en ik werd gevraagd om performances te geven in cafés en
op verjaardagen. Ik kreeg steeds meer ambities met Dolly. In 1992 schreef ik mijn eerste
musical, waarin Dolly als therapeut bij het
Dolly Instituut Ambulante Geestige Gezondheidszorg (D.I.A.G.G.) patiënten behandelt. In
de loop der jaren heb ik honderden optredens
gehad en meerdere musicals en toneelstukken geschreven. Binnen een paar jaar werd
Dolly een fulltime baan. Niet alleen de optredens kosten tijd, maar ook alles eromheen:

foto HARALD SEIWERT

Hoe veranderde Dolly van
een sidekick in een ster?

2009

‘Een nichtje van Oscar Wilde heette Dolly. Ze
schijnt nogal een wild leven geleid te hebben
en dat vond ik wel een inspirerend gegeven.
Mijn achternaam, Bellefleur, is een appelsoort. Mijn opa had een boerderij waar onder
andere Bellefleurs groeiden. Ik heb het altijd
een poëtische naam gevonden. Bovendien
is de appel een mythische vrucht, die in veel
sprookjes en in het christelijke scheppingsverhaal voorkomt. Hij is zoet, maar heeft ook een
gevaarlijke en scherpe component. Die ambivalentie wil ik uitdragen in mijn rol.’

‘In de eerste plaats door performances te
geven op de meest uiteenlopende roze manifestaties: van de Gay Games en de Canal
Parade in Amsterdam, de Roze Zaterdag
in Haarlem, tot de Out Games in Montreal.
Verder heb ik voorlichting gegeven over HIV.
Begin jaren negentig heerste de aidsepidemie.
Vrienden en kennissen stierven bij bosjes. Ik
maakte er harde grappen over met de mensen
die waren overgebleven. Zo probeerden we
er emotioneel mee te dealen. Om nog meer
doden te helpen voorkomen, kwam ik met een
groepje collega’s, waaronder Dusty en Vera
Springveer, bij mensen thuis om te vertellen
over veilig vrijen. We werkten samen met de
Schorerstichting en wie wilde kon ons bestellen, zoals bij een Tupperware party. Meestal
kwamen we bij vriendengroepen die voornamelijk bestonden uit homo’s. In de hoop HIV
bespreekbaar te maken, brachten we onze
boodschap speels en luchtig. Zo lieten we
mensen truth or dare spelen. Een keer vertelde
een jongen tijdens dat spel dat hij seropositief
was. Hij was in tranen. Zijn lef om zijn vrienden
en ons in vertrouwen te nemen maakte zo’n
indruk op me, dat ik geen woord kon uitbrengen. Ik heb hem toen maar geknuffeld.

Naarmate ik meer bekendheid kreeg als Dolly,
besefte ik dat ik via mijn optredens invloed kon
uitoefenen op de maatschappij. Mijn liedteksten
gingen steeds vaker over de schoonheid van
gender- en seksuele diversiteit en de discriminatie van LHBT’s. De humor is altijd gebleven. Vaak werkt dat het beste om mensen aan
het denken te zetten en op die manier houd
ik het ook leuk voor mezelf. In het lied Roze
Planeet bezing ik hoe mooi de wereld zou
zijn wanneer we elkaars verschillen zouden
waarderen. In de Poetin Protestsong probeer
ik Russische LHBT’s een hart onder de riem
te steken en neem ik ’’ Poetins machogedrag
op de hak. Ik zong het in april 2013, tijdens
de grote manifestatie bij het Amsterdamse
Scheepvaartmuseum tegen de Russische - antihomowet. Een opname van dit optreden staat
op internet en via de sociale media heeft een
aantal Russische LHBT’s contact met me gezocht. Ze schreven me over de moeilijkheden
waar ze in hun dagelijks leven tegenaan lopen.
Sinds ik actief ben op internet en de social
media, vertellen mensen mij steeds vaker persoonlijke dingen. Ik krijg met name berichtjes
van jonge LHBT’s die gepest worden. Dat is mij
in mijn jeugd ook overkomen. Wellicht voelen
ze dat aan en herkennen ze een lotgenoot in
me. Ik probeer een luisterend oor te bieden en
begripvol te zijn. Verder kan ik weinig doen en
dat geeft me weleens een machteloos gevoel.
Tegelijkertijd vind ik het mooi dat mensen hun
verhaal met mij willen delen.
Inmiddels ben ik een bekend persoon geworden in de LHBT-scene, maar ik treed net

2013, 14 juni:
Dolly zingt het
koningspaar toe in
Haarlem met het
zelfgeschreven
Haarlems
Koningslied.

2014

ginnen. Na mijn eindexamen heb ik een tijdje
kunstgeschiedenis en hotelmanagement gestudeerd. Die opleidingen waren het niet voor
mij, ik kon er mijn creativiteit onvoldoende in
kwijt. Af en toe schreef ik teksten voor een studentencabaretgroep, dat vond ik veel leuker.
De uitnodiging van de theaterdirecteur zag ik
als een kans om me te ontwikkelen als artiest.’

2013 november: Dolly
wordt uitgeroepen tot
nachtburgemeester
van Haarlem.

2014, oktober:
Dolly wordt
vijfentwintig
en viert twaalf
maanden lang
haar jubeljaar.

