GIRLBOSS

“Ik was
als puber
allesbehalve
populair”

Van onzekere tiener naar Miss
Nederland 2018: dat is pas niveautje
girlboss. De Rotterdamse Rahima
Dirkse vertelt waar ze de confidence
vandaan haalde.
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Waar denk jij aan bij het woord
girlboss?
“Aan zelfverzekerde vrouwen die
zichzelf durven te zijn, zonder
daarvoor hun excuses te hoeven
aanbieden. Zoals Madonna en Lady
Gaga.”

Tekst Claire de Blok Fotografie William Rutten

Wat was voor jou de doorslaggevende factor om mee te doen
aan een missverkiezing?
“Ik werkte in de horeca en werd aangesproken door mensen die zeiden
dat ik me moest inschrijven. Later
hoorde ik ze zeggen: ‘We hebben
meiden zoals zij nodig, die weten
wat hard werken is.’ Het ging ze dus
niet alleen maar om mijn uiterlijk.
Dat was het moment dat ik dacht:
ik ga het gewoon doen!”
Wat is jouw sterkste kant?
“Op zo’n missverkiezingsavond kun
je je karakter natuurlijk niet zo goed
laten zien, maar toch probeer je
met je uitstraling de zaal te vullen.
Ik denk dat het me op die manier
is gelukt. Met alleen uiterlijk kom je
namelijk nergens.”
Ben je altijd zelfverzekerd geweest?
“Nee, helemaal niet! Ik was als puber
allesbehalve populair. Mijn eerste
vriendje én eerste kus had ik pas op
mijn zeventiende. Ik werd ook ineens
heel lang in de puberteit (Rahima
is 1.81 meter, red.) en kreeg brede
heupen. Maar nu zie ik het als een
onderdeel van mij en ik zou het niet
anders willen hebben.”

Ben je nog steeds weleens onzeker?
“Ja, hoor. Bepaalde kledingstijlen
staan mij bijvoorbeeld echt niet,
omdat ik zo lang ben. Ik zie weleens van die meisjes met oversized
T-shirts of hoodies met een strakke
skinny eronder en dat ziet er dan
echt hip uit. Maar als ik dat aantrek,
voel ik me meteen mannelijk. Ach,
gelukkig zijn er andere dingen die
mij dan weer goed staan.”
Heb je tips voor onzekere girls?
“Bedenk dat wat je lelijk aan jezelf
vind, anderen vaak juist leuk aan je
vinden. Het zijn namelijk de dingen
die jou uniek maken. Je hoeft niet
getweakt te worden om de beste
versie van jezelf te zijn.”
Je studeert ook nog biofarmaceutische wetenschappen. Beauty én
brains dus. Valt het te combineren
met je titel?
“Nee, ik werk nu fulltime voor Miss
Nederland. Het is hard werken, dus
ik ben voor nu gestopt met studeren. Er liggen nog zo veel dingen op
de plank dat het moeilijk is om te
zeggen of ik na dit jaar weer terugga naar mijn oude leven.”

“Met alleen
uiterlijk kom je
nergens”
Elke Miss heeft een boodschap.
Wat is die van jou?
“Omdat ik zelf als puber heel stil
was, vind ik het belangrijk dat je
jezelf bent. Laat jezelf altijd zien,
ook al is dat eng. Als je bijvoorbeeld wordt uitgenodigd voor een
feestje en je vindt het spannend: ga
gewoon! Het kan alleen maar een
mooie ervaring worden.”

VERA’S VRAAG

“Voel je de druk
om er als Miss
altijd perfect uit
te moeten zien?”
“In zekere zin wel. Als
ik naar een event ga of
een interview geef, doe
ik altijd mijn haar en
make-up. Maar ik wil
mezelf nog wel herkennen in de spiegel. Ik
probeer niet andermans
kapsel of make-up look
te imiteren, maar juist
zo dicht mogelijk bij
mezelf te blijven.”

Volg Rahima's avonturen via
@missnederland
fashionchick girls
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