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Door Noa Yates en Sophie Wolf

Maak kennis met: Miss Valentina
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Noa Yates en Sophie Wolf, beiden enorm fan 
van RuPaul’s Drag Race. En wat een geluk 
hadden de dames. ALs onderdeel van het Free 
Future Mediateam kregen zij de kans om een 
echte dragqueen te ontmoeten en haar ook nog 
eens te interviewen. Lees hier wat zij allemaal 
wilden weten van Miss Valentina.

Kun je  ons wat meer vertellen over Miss Valentina?
Miss Valentina bestaat nu zo'n tien jaar. Het is 
niet dat ik van jongs af aan al dragqueen wilde 
worden, dat is meer op een wat latere leeftijd zo 
gegroeid. Ik vond het heLe drag gebeuren steeds 
interessanter en leuker worden en kreeg de kans 
om het zelf ook een keer te proberen. Een vriend 
van een vriend trad destijds regelmatig op als 
drag en samen met wat andere mensen mocht ik 
meedoen aan zijn show. Dat was de eerste keer, 
gelijk op een podium, en ik vond het meteen 
ontzettend leuk om te doen.

Vond jouw omgeving dat ook?
Gelukkig was iedereen uit mijn omgeving eigenlijk 
weL enthousiast. Misschien ook doordat het 
allemaal heel geleidelijk is gegroeid en doordat 
ik altijd heel open en eerlijk ben over de dingen 
die ik doe. Ik was ook niet meteen de Miss Valen
tina zoaLsjullie haar nu zien, zoiets moet 
natuurlijk groeien. Je bent nu eenmaal niet 
meteen supergoed in je andere zelf zijn, maar 
ontdekt Langzaam wie Miss Valentina precies is. 
En van daaruit groei je steeds 
verder. Zo word je bijvoorbeeld 
steeds beter met make-up en 
het ontwikkelen van je eigen stijl.

Wat is er zo leuk aan het drag

queen zijn?
Alles kan als drag, dat is voor mij 
het mooie. Je kunt zijn wie en wat 
je wil en je kunt heel veel van je 
zelf kwijt in je andere ik. Ook qua 
creativiteit en outfits. Daarnaast

werkt het ook heel drempelverlagend. Als drag 
maak je namelijk ontzettend makkelijkcontact 
met andere mensen. De keerzijde daarvan is dat 
het soms ook negatieve reacties ontlokt, maar 
dat hoort er helaas nog steeds bij,

Treed je  veel op als Miss Valentina?
Regelmatig, en dan vooral in Nijmegen waar ik 
woon. Maar soms ga ik ook weleens naar een 
feestje in bijvoorbeeld Amsterdam, heerlijk in 
vol ornaat op pad. Shows geef ik niet echt. Veel 
dragqueens houden van lipsyncen en zijn daar 
ook heel goed in, maar persoonlijk is dat niet 
echt mijn ding. Make-up is dat daarentegen wel 
en daar doe ik dan ook veel mee. Ik vind het 
heerlijk om tussen de mensen te zijn. Ik houd van 
die interactie, het gesprek en gewoon een leuke 
tijd hebben, dat is waar ik goed in ben. Daarom 
word ik ook wel ingehuurd om bij de deur te 
staan en mensen te onthalen. Sowieso ben ik 
samen met een aantal andere drags ook altijd 
aanwezig bij het KissKiss feest waarvoor we ons 
volledig afgestemd op het thema kleden.
Hier verzorgen we vaak iets van een spel om 
samen met de mensen wat leuks te doen.

Doe je  veel samen met andere drags?
Ja! Ik zit ook in een 'house', the house of heels, 
Dat zou je kunnen omschrijven als de famiLie die 
je als dragqueen voor jezelf kiest. Mensen met 
dezelfde ideeën met wie je leuk samen alje drag 

avonturen kunt beleven.

‘Ik vind het 
heerlijk om 
tussen de 
mensen 
te zijn’

En dan tot slot een vraag met 
betrekking tot het thema van 

deze week. Wat is voor jou  

vrijheid?
Vrijheid is voor mij het kunnen 
zijn wie je wil zijn. Zonder dat 
andere mensen zich ermee 
bemoeien gewoon dat doen wat 
je zelf wilt doen en respect 
hebben voor elkaar.




