INTERVIEW

Miss Nederland

Hooggehakt
op zoek naar
balans
De 25-jarige Rahima Dirkse is op
maandagavond 9 juli door Nicky
Opheij na een wervelende show
gekroond tot de nieuwe Miss Nederland. De Rotterdamse heeft de titel,
sjerp en prachtige, spiksplinternieuwe kroon van het Nederlandse merk
LOTT.gioielli met veel enthousiasme
in ontvangst genomen en zal zich
komend jaar als Miss Nederland
presenteren. Zij zal deze maand
deelnemen aan de internationale
Miss Universe verkiezing in
Bangkok, Thailand.
INTERVIEW:
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FOTOGRAFIE:
VISAGIE:
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Wie is Miss Nederland

2018/2019?

ʻIk ben Rahima Ayla Dirkse, 25
jaar oud en geboren en getogen Rotterdammer. Ik hou van zingen, piano
spelen en ik kan zelfs een klein beetje
harp. Daarnaast hou ik van boeken lezen
en schrijf ik af en toe wat poëzie. Anderen
zouden mij misschien omschrijven als een gepassioneerd en grappig meisje.ʼ
Waarom heb je meegedaan aan de missverkiezing?

ʻIk keek altijd op tegen mijn voorgaande Miss Nederland-meiden. Soms kwamen ze voorbij op televisie
of ik las een interview met een van hen. De gedachte
dat ik ook een dergelijk meisje kon zijn, is eigenlijk
nooit in mij opgekomen. Begin dit jaar was ik op een
evenement aan het werk in de bediening en ben ik
door iemand aangesproken met de vraag of ik weleens modellenwerk deed. Waarop ik vertelde dat ik
wel wat ervaring voor de camera heb. Ze stelde voor
dat ik mij inschreef voor Miss Nederland. Toen ik
haar later tegen haar moeder hoorde zeggen dat ze
wel hardwerkende meiden zoals ik konden gebruiken, was ik zo vereerd dat ik direct mijn moeder heb
gebeld om te vertellen wat er was gebeurd. Later heb
ik mijn inschrijving officieel ingestuurd en de rest is
geschiedenis.ʼ
Een bekend vooroordeel over meiden die
meedoen aan missverkiezingen is dat het voor

dat je als vrouw zijnde veel zal groeien. In het begin
was ik hier nog wat sceptisch over. Ik had nog nooit
meegedaan aan een grote competitie die op deze manier is opgezet. Je gaat heel erg op je minpunten focussen. Tijdens de competitie heb ik geleerd om niet
onzeker te zijn over mijn persoonlijkheid. Dit heeft
me rust gegeven voor Miss Universe. Daar zal ik door
miljoenen mensen vergeleken worden met bijna honderd vrouwen die allemaal veel te bieden hebben. In
het begin zat ik ermee of ik wel leuk en vrouwelijk
genoeg ben. Nu heb ik dit allemaal kunnen loslaten
en mezelf omarmd zoals ik ben. Niemand weet wie
er gaat winnen. Het enige wat ik kan doen, is laten
zien wat ik in huis heb. Daar moet je sterk voor in je
schoenen staan, dus het heeft me zeker laten groeien
als mens.ʼ
Op welke manier ben je je nu aan het voorbereiden voor Miss Universe en waar heb je nog het
meest moeite mee?

ʻMiss Universe staat nu echt voor de deur en je moet
eigenlijk allround zijn. Ik ben aan het trainen hoe ik
moet lopen op de catwalk. Dat is nog best lastig, aangezien er op het podium vaak een trap is, maar je niet
naar beneden moet kijken. Ook ben ik nu veel aan
het oefenen op vragen die vaak worden gesteld. In
de drie weken ervoor heb je veel interviews en ook
als je in de top 15 belandt, worden er vragen op het
podium gesteld. Ik ben nu bezig mezelf aan te leren
om correct en sterk te antwoorden in het Engels. Je
moet namelijk je boodschap al klaar hebben voor alle
type vragen om niet te gaan hakkelen.ʼ

domme meisjes is die niks anders kunnen. Wat
is jouw mening hierover?

Waar sta jij in de discussie over de bikinironde

ʻIk denk dat het Nederlandse volk veel slimmer is dan
dat we soms denken. Hier zijn we niet zo makkelijk
en snel onder de indruk van enkel schoonheid. Alleen
mooi zijn, is gewoon niet bijzonder in onze ogen. Dat
is waarom de Miss Nederland Organisatie altijd op
zoek is naar meiden die iets meer dan schoonheid te
bieden hebben en een voorbeeld kunnen zijn voor andere jonge meiden. Ik heb aan de universiteit gestudeerd en ik lees veel boeken. Maar buiten dat, denk
ik ook dat ik karakter heb. Dat is wat me zo ver heeft
gebracht in de competitie en wat me hopelijk straks
ook zal helpen tijdens de Miss Universe verkiezing
in Thailand.ʼ

bij Miss Universe?

Je draagt de titel nu bijna een half jaar. Heb je
hierdoor een persoonlijke groei doorgemaakt?

ʻWanneer je tot de finalisten behoort, word je verteld
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ʻSinds dit jaar zijn er geluiden uit verschillende
hoeken dat de bikinironde bij missverkiezingen afgeschaft moet worden. Ik ben van mening dat elke
vrouw zich zou moeten kunnen kleden en aan het
publiek laten zien zoals zij wil. Veel vrouwen die
meedoen aan missverkiezingen werken hard aan hun
innerlijk én uiterlijk. Bij de verkiezing in Nederland
was de opzet voor de bikinironde super. We kregen
bikini’s aangewezen door de eigenaresse van Ani
Ani Beachwear, bikiniʼs die echt bij ons pasten. Op
de finaledag hebben we ons vervolgens neergezet als
Griekse godinnen. Het hele proces tot aan de show
zelf voelde als een sterk statement dat wij als vrouwen mogen maken en helemaal niet geseksualiseerd.
Wij mogen onze vrouwelijkheid op-en-top laten zien,
in bikini! Zo is het ook bij Miss Universe. De vrouwen

lopen niet als objecten, maar juist zelfverzekerd op
het podium. Ik ben blij dat we dit mogen én kunnen
doen.ʼ
Als Miss Nederland word je door jongeren
gezien als rolmodel. Voor wie zou jij graag een
rolmodel willen zijn en hoe wil je deze taak
uitdragen?

ʻIk zou graag een rolmodel willen zijn voor mijn jongere zelf. Toen ik jonger was, dacht ik dat het beter
was om stil te zijn. Ik durfde bijna niet te praten, zelfs
niet echt met mensen die ik kende. Ik dacht dat ik niet
leuk of interessant genoeg was. Later kwam ik erachter dat je niet hoeft te zijn als iemand anders of dat je
minder bent, omdat je misschien anders bent. Mijn
vader grapte vroeger altijd: ʻHeb je ooit een normaal
iemand ontmoet en beviel het?ʼ En hij had gelijk!
Dingen die je aan jezelf niet leuk vindt omdat
ze anders zijn, zijn juist de dingen die mensen leuk aan je vinden omdat ze je uniek
maken. Ik zou het geweldig vinden
om mensen te kunnen laten zien
dat ik niet per se een stereotype
ben en dat ook helemaal niet
hoef te zijn. Met Dance4Life mag
ik langs middelbare scholen om te
praten over veel van dit soort zaken. Ik
hoop hiermee jonge kinderen de tools te geven om zelfverzekerd te zijn.ʼ
Wat is het precies dat jou zo trots maakt op
Nederland?

ʻDe Nederlander waardeert de diepgang in de mens.
We zien meer dan alleen het uiterlijk en dit uit zich
al bij kinderen. Kinderen mogen zichzelf vinden.
Ouders stimuleren de kinderen om hun dromen na
te jagen wat betreft studie en wie ze later willen worden. Dit geeft zo veel vrijheid. Maar ook over het
spectrum seksualiteit zijn we heel erg open. Dit is
waarom ik Nederland altijd als mijn thuis heb gezien
en wat mij een trotse Nederlandse maakt. Ook al heb
je misschien een andere mening of droom voor jezelf,
er is ruimte voor iedereen die het misschien anders
ziet.ʼ

Ik heb geleerd
niet onzeker te
zijn over mijn
persoonlijkheid

Wat kan er echt niet ontbreken in je koffer naar
Thailand?

ʻNatuurlijk mijn kleding voor de verschillende rondes, zoals het nationaal kostuum en dé avondjurk.
Maar ook een heleboel jurkjes en leuke outfits voor
de events die ervoor plaatsvinden. Wat ook zeker niet
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Focus op je
eigen doel en
je eigen geluk
2017, red.) vertelde me dat je hele dagen op hakken
moet doorbrengen, dus voor je voeten is het fijn als
je een beetje kunt afwisselen. Gelukkig heb ik mooie
pumps van LINJA die speciaal voor mij gemaakt zijn.
Ook neem ik pepernoten en stroopwafels mee. Niet
voor mezelf hoor, maar als cadeautje voor de mensen
die me begeleiden tijdens het hele Miss Universe-traject. Het is altijd leuk om iets Nederlands mee te nemen voor je chaperonne, haar- en make-upartiesten.
Het zijn toch de mensen die je kunnen maken of breken tijdens de verkiezing. Het kan dus geen kwaad
om ze zoet te houden. Letterlijk en figuurlijk, haha!
En als laatste, wat ik zeker meeneem, is een van mijn
knuffels. Ik heb al jaren een ʻtoi toi toitjeʼ van toen
ik ging optreden op de middelbare school. Hopelijk
brengt deze me ook geluk tijdens mijn Miss Universeavontuur.ʼ
Jouw voorganger, Nicky Opheij, heeft haar
eerste boek On a Mission gepubliceerd over een
gezonde levensstijl voor jongeren. Wat wil jij
graag bereiken?

mag ontbreken, zijn mijn hannah-producten. Ik wil
niet met een slechte of pukkelige huid op het podium
staan. Sinds ik onder behandeling van de hannahhuidcoach ben en van haar de juiste adviezen krijg,
weet ik precies wat mijn huid nodig heeft. Ik merk
ook dat ik geen last meer van onzuiverheden heb.
Een goede reiniging in de ochtend en avond
draagt bij aan de start van een mooie huid en natuurlijk het gebruik van de juiste producten die
voor mijn huid geschikt zijn. Mijn favorieten?
De Cleansing Oil, omdat ik hiermee mijn huid
heerlijk kan wassen zonder dat het uitdroogt.
Zelfs mijn waterproof eyeliner krijg ik er zonder
moeite vanaf! Het Vitamin Complex, omdat deze
spray ervoor zorgt dat mijn crème beter intrekt
en mijn huid ook minder crème nodig heeft. En
absoluut de Touch of Colour die ervoor zorgt
dat ik een egale huid met een mooie zomerse gloed heb, ook straks in de winter! Ik
neem natuurlijk verschillende hakken
mee. Nicky (Opheij, Miss Nederland
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ʻIk vind Nicky’s onderwerp heel erg relevant en belangrijk. Veel jonge mensen zien in social media alleen maar de leuke dingen en glamourkant van het
leven. Het negatieve en minder leuke zaken worden
achterwege gelaten en je ziet alleen maar de gelukkige momenten. Vaak is dit niet de realiteit en wordt
er ook veel photoshop gebruikt in de foto’s. Je ziet dat
steeds meer jongeren de druk voelen om ook zo’n leven te leiden en dit leidt tot steeds meer depressies en
lichaamsdysmorfie onder jongeren. De balans in het
leven vinden is vaak het best. Nicky is on a mission en
mijn motto als Miss Nederland? Live outside the mainstream. Het is belangrijker om je focus te houden op
wat jij belangrijk vindt in het leven, je eigen doelen
te behalen en geluk te vinden in je eigen omgeving.
Je kunt toch niet iemand andersʼ leven leiden? Dat
jij geen duizenden volgers op social media hebt, betekent niet dat jouw leven niks waard is. Ook is het
niet belangrijk dat je een maatje XS hebt, maar wel
dat je goed in je vel zit. Ik hoop samen met de Miss
Nederland Organisatie mijn visie op mijn manier te
kunnen uitdragen. Op welke wijze ik dat ga doen?
Volg mijn avonturen op Facebook en Instagram via @
missnederland en ontdek het zelf.ʼ
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