
gewoon op je bek gaan om
daar achter te komen. Ik
riep dat altijd, het is ge-
beurd en ik heb er geen spijt
van. Op die manier heb ik

ook geleerd dat
ik minder im-
pulsief moet
zijn. Als onder-
nemer denk je
dat je super-
mens bent,
maar ik had
nooit twaalf
jaar hetzelfde

moeten doen. Dan had ik me
later niet zo’n mislukkeling
gevonden...”

Een groot bedrijf runnen
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S
tilzitten is nu een-
maal niks voor de
onderneemster. Of,
zoals ze zelf zegt in
haar boek Super-

Olcay: „Ik ben nu eenmaal
niet geboren om muur-
bloem te zijn.” 

En dat blijkt wel. „Ik ben
door een diep dal gegaan,
maar ik ben er weer en heb
alles op een rijtje. Het faillis-
sement van SuperTrash
hakte er flink in, na veertien
jaar moest ik er ineens een
punt achter zetten. Vooral
het feit dat de medewerkers
op straat kwamen te staan,
greep me enorm aan. Maar
het kon zo niet langer.” 

Volgens Olcay ging het al
een paar jaar bergafwaarts
met het ooit zo succesvolle
merk. Naar eigen zeggen
kwam dat doordat ze zelf al
een paar jaar niet lekker in
haar vel zat en zich daar-
door ook niet kon profileren
als goede leider van het be-
drijf. 

„Ik ben zo blij dat ik daar
vanaf ben: geen zakenvrouw
meer zijn en geen verant-

woording meer hebben voor
zoveel medewerkers. Ik ben
als het ware zo in de televi-
siewereld gerold en nu is het
presenteren mijn werk ge-
worden. Boulevard deed ik
al en daarna volgde Boxing
Stars en het reisprogramma
Beter laat dan nooit. Vooral
dat laatste voelde als een
soort retraite, bijna een ca-
deau. Dat kwam op het juis-
te moment.”

Olcay heeft een hoge gun-
factor bij het publiek, zo
bleek vooral na haar deelna-
me aan Wie is de Mol?. „Dat
heeft me zo gesterkt, het
voelt echt alsof ik een twee-

de kans heb gekregen”, ver-
telt ze. „Ik heb fouten ge-
maakt en wilde te groots
denken, maar soms moet je

gaat het dus niet meer wor-
den voor Olcay, die zichzelf
als teamplayer omschrijft
en juist sterk is in het sa-
menbrengen van mensen.
„Ik ben nu rustiger in mijn
hoofd en loop niet meer te
hard van stapel. Daarom
was het ook therapeutisch
om mijn eigen parfumlijn
op te zetten, dat stond altijd
al op mijn wishlist.” 

Blikvanger
„Ik heb alles zelf bedacht,

van de geur tot en met de
loodzware marmeren dop.
Die moest er gewoon op als
blikvanger. De geur is een

ode geworden aan sterke
vrouwen en ik hoop dat zij
zichzelf hier net zo in her-
kennen als ik dat doe.”

Daar waar sommige mer-
ken meer dan anderhalf jaar
doen over het ontwerpen
van een nieuwe geur, was
Olcay binnen vier maanden
klaar. „Ik wist precies wat ik
wilde, ik ben en blijf tenslot-
te een eigenwijze donder.
Eigenlijk wilde ik het par-
fum online lanceren, maar
toen ik door Etos werd be-
naderd, heb ik besloten de
lijn exclusief bij hen uit te
brengen.”

Over twee weken zal de

lijn te koop zijn. Behalve een
eau de parfum, bestaat die
ook uit een shower- en
bodycream, geurkaars en
huisparfum. De geur zelf is
een combinatie van Indone-
sische patchouli, cedar-
hout, musk, vanille, mint en
andere specerijen. 

„Dit voelt echt als mijn
nieuwe kindje”, zegt Olcay.
„En het begin van een vol-
gende fase in mijn leven. De
rust doet me goed. Daarom
sta ik zelfs open voor het
moederschap, dat gaat voor
mij hopelijk een volgende
stap worden. Ik ben er denk
ik wel klaar voor...”

’Ik ben klaar
voor het
moederschap’

door Kim Querfurth

DIT WEEKEND IN VROUW MAGAZINE

Ze stapten samen uit het levenEx Sandra over Frank Masmeijer
NU OP VROUW.NL

De autistische Dimo (5)
sprak nauwelijks. En als er
tegen hem werd gepraat,
luisterde hij niet altijd. Maar
werden de woorden gezon-
gen, dan was hij opeens wél
één en al oor. Moeder Hristi-
na Karageorgieva bracht haar
zoon daarom naar muziek-
therapeute Elsbeth Siebbeles,
die ervoor zorgde dat Dimo
opbloeide. „Hij rent nu niet
meer weg als hij een ander
kind bij de glijbaan ziet.”

Het verhaal van Dimo maakt
deel uit van de documentaire
Miracles of Music, die morgen
wordt gepresenteerd. Gelijktij-
dig start het landelijke pro-
gramma Meer muziek in de zorg.
In het hele land kunnen mantel-
zorgers, patiënten en andere
zorgprofessionals in speciale
meetings leren hoe muziek de
kwaliteit van leven kan verho-
gen van mensen met een beper-
king of ander soort hulpvraag.
Van trauma’s tot dementie of
burn-out.

„Wetenschappelijk onder-
zoek toont al langer aan dat mu-
ziek een positief effect heeft op
de ontwikkeling van het brein”,
vertelt mu-
ziektherapeu-
te Elsbeth.
„Bijvoorbeeld
bij mensen die
na een hersen-
bloeding
moeite heb-
ben met het
vinden van
woorden. Muziek is in staat om
nieuwe verbindingen aan te leg-
gen in de hersenen. Denk maar
aan stotteraars, zij hebben daar
geen last van als ze zingen.” 

Hristina en haar man komen
oorspronkelijk uit Bulgarije,
maar wonen al 17 jaar in Neder-
land. Ze voeden hun zoontje
tweetalig op. 

„Dat het daardoor even duur-
de voordat hij het praten onder
de knie kreeg, vonden we daar-
om in eerste instantie niet zo
gek”, zegt Hristina. „Maar toen
hij op zijn vierde nog steeds am-
per sprak, lieten we hem verder
onderzoeken.”

Dimo kreeg de diagnose autis-

me, wat zijn ouders verbaasde.
„We dachten dat kinderen met
autisme heel afstandelijk wa-
ren, terwijl onze zoon juist zo
lief, knuffelig en sociaal was”,
zegt Hristina. „Maar toen we
ons verdiepten in de sympto-
men, vielen er meer puzzelstuk-
jes op zijn plek. Dimo was thuis
heel normaal, maar de buiten-
wereld vond hij spannend. Als
hij een ander kindje in de speel-
tuin zag, rende hij weg.”

Gitaarspel
Hristina zocht hulp bij mu-

ziektherapeute Elsbeth, die met
haar praktijk De Nieuwe Klank
kinderen begeleidt met een ver-
standelijke beperking of ont-
wikkelingsachterstand. 

„We zijn in ons gezin heel mu-
zikaal; mijn man speelt piano en
ik zing in een koor”, zegt Hristi-
na. „Dimo houdt ook enorm van
muziek. Hij luisterde niet als we
tegen hem praatten, maar als
we de vraag zongen, hadden we
wél zijn aandacht. Ik dacht: mis-
schien is muziek wel zijn taal!
En dat vermoeden klopte. Al
binnen vijf minuten nadat Dimo
bij Elsbeth binnen was, zag ik
hem transformeren. Ze zei niks,
maar maakte contact met hem

via haar gitaar-
spel.”

„Muziekthe-
rapie is maat-
werk”, legt Els-
beth uit. „Ik
maak van tevo-
ren geen plan,
maar observeer
het kind en pro-

beer langzaam in zijn belevings-
wereld te kruipen. Daarvoor
maak ik gebruik van de moge-
lijkheden van muziek: ritme,
klank, melodie, tempo... En na-
tuurlijk allerlei verschillende
instrumenten. Als je weet wat
een kind aanspreekt, kun je dat
inzetten om aan de slag te gaan
met de hulpvraag. Dimo rea-
geerde bijvoorbeeld meteen
goed op de gitaar, piano en xylo-
foon, maar de accordeon vond
hij maar niks.”

Paniek
Hristina herkent dat. „Hij kon

heel snel in paniek raken als hij
een geluid hoorde dat hij onple-

zierig vond. Dan werd hij bang
en deed hij zijn handjes over
zijn oren, omdat hij het niet kon
filteren. Inmiddels is dat niet
meer nodig. Zelfs toen de buren
laatst aan het boren waren, rea-
geerde hij amper.” 

Elsbeth: „Kinderen met autis-
me hebben vaak moeite met
flexibiliteit, dus daar heb ik be-
wust op geoefend met Dimo.
Dan liet ik hem een liedje uitkie-
zen, maar mocht ik het instru-
ment bepalen. En ik koos de
accordeon...”

„In het begin werd hij dan
boos, maar geleidelijk leerde hij
zich aan te passen aan mijn be-
hoeften. Zo gaat het tenslotte
ook in het echte leven: je mag
helaas niet alles zelf bepalen.
Ook nuance valt goed aan te le-
ren met muziek: je kunt niet al-
leen keihard met je vuisten op
een trommel slaan, maar ook
zachtjes tokkelen met je
vingers.”

Dimo heeft zich dankzij de
therapie razendsnel ontwik-
keld, vertelt Elsbeth. „In het be-

gin keek hij me niet aan als hij
binnenkwam en ging hij in zijn
eentje zijn gang. Nu rent hij
meteen op me af. En als ik hem
vraag wat hij wil doen, geeft hij
antwoord. Je kunt zelfs afspra-
ken met hem maken.”

Hristina is dolgelukkig.
„Dimo weet zich steeds beter te
redden in de buitenwereld, bij-
voorbeeld op school. Hij schrikt
niet meer als hij een ander kind-
je bij de glijbaan ziet en durft
ook met mensen buiten de fami-
lie te praten”, zegt ze uitgelaten. 

Knuffels
„Natuurlijk heeft hij nog een

lange weg te gaan in zijn ontwik-
keling, maar ik herken hem nu
al bijna niet meer terug. Hij
leert steeds beter hoe hij op een
gewone manier kan communi-
ceren.”

„Al zullen we hem nooit af-
remmen in zijn muzikaliteit; bij
ons thuis mag hij zo veel zingen
als hij wil. Het is Dimo’s droom
om later in een band te spelen.
Soms zet hij al zijn knuffels op
een rijtje en doet hij alsof het
muzikanten zijn die allemaal
een ander instrument bespelen.
Ik hoop écht dat het hem in de
echte wereld ook gaat lukken.”

Voor meer info:
www.miraclesofmusic.nl

Dimo wil liever zingen
dan praten
door Marion van Es

Hristina Karageorgieva (links) is
dolblij met de hulp van muziekthera-
peute Elsbeth Siebbeles (rechts).
Elsbeth: „In het begin werd Dimo
boos als ik de accordeon pakte,
maar hij kan zich nu aanpassen.” 
FOTO AMAURY MILLER

’Hij deed in
paniek zijn
handjes over
zijn oren’

Dimo tijdens
een sessie
muziektherapie.

Dankzij muziek kan
autistische jongen de
boze buitenwereld aan

Deze column heet luis, van ’luis
in de pels’. Dat betekent: ie-
mand die kritisch volgt. Een

klokkenluider. 
De laatste tijd zijn er twee ’affaires’

geweest waar vrouwen een belangrijke
rol als klokkenluider hebben gespeeld.
Ik denk aan de SNS Bank. Dat was een
volksbank, waar de kleine belegger in
kon investeren. Vervolgens ging de
leiding van de bank er met het grote
geld vandoor. Een paar van deze
mensen zijn gestraft en hebben in de
gevangenis gezeten. Vreemd trouwens
dat daar maar betrekkelijk weinig
ruchtbaarheid aan is gegeven. De hele
zaak kwam aan het rollen omdat één
vrouw zo dapper was alle fraude te
signaleren en te documenteren.

En, recent, een heel ander soort
klokkenluidster: iemand die weten-
schappelijk (lees: onafhankelijk) on-
derzoek doet voor het ministerie van
Justitie. Maar politiek komt de uitslag
van dat onderzoek niet goed uit en dus
wordt de vrouw gedwongen haar gege-
vens aan te passen. Wat ze weigert.

Als je het zo opschrijft, lijkt het
allemaal eenvoudig, maar als je in je
eentje een heel ministerie tegen je
krijgt, moet je wel erg stevig in je
schoenen staan.

Dit gaat over groepsprocessen. ’Wij
doen dit met z’n allen en jij moet niet
tegen ons zijn.’ Want dan ben je een
spelbreker, een zeikerd. In ieder geval

geen held, wat je wel zou moeten zijn.
Van nabij weet ik wat er met deze

heldinnen gebeurt: ze worden eerst
belachelijk gemaakt en als dat niet
lukt getreiterd, daarna bedreigd en
buitenspel gezet. Het is verschrikke-
lijk.

De mannen vormen een hecht
netwerk. Teksten als: ’Ze moet zeker
ongesteld worden’, als hen iets niet
bevalt, zijn niet van de lucht.

Vorige week stond er in de NRC een
uitgebreid verslag van de affaire op het
ministerie van Justitie. En de vrouw
die dit allemaal aan het rollen bracht,
zei: ’Als je een misstand ziet, moet je
die niet melden. Doe mee met wat de
leiding wil of zoek een andere baan.
Laat de misstand lekker voortbestaan.’

Hier was ik nogal van in shock. Dat
zou dus al die oplichters, bedriegers
en manipulators een vrijbrief geven
om maar hun gang te gaan. Dat kan
toch niet waar wezen?

Zuid-Afrika was jarenlang een cor-
rupt land, nu worden alle frauduleuze
jongens daar opgerold en gestraft.
Blijkbaar kan dat dus wel. Het zal toch
niet zo zijn dat we in Nederland gaan
achterlopen op Zuid-Afrika?

We zijn nog steeds te veel van pap-
pen en nathouden, niet van echte
ferme beslissingen nemen. Zachte
heelmeesters maken stinkende won-
den, leerde je vroeger al. 

Wanneer staan er mannen op die
het voor deze dappere vrouwen opne-
men? Die hun groepje durven los te
laten en recht door zee gaan voor
bestrijding van het onrecht?

Getreiterd,
bedreigd en
buitenspel gezet

Luis

WWW.CATHERINE.NL
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Olcay Gulsen: „Ik
had nooit twaalf

jaar hetzelfde
moeten doen. Dan

had ik me later
niet zo’n mislukke-

ling gevonden.”
FOTO FEMME POWER

OLCAY IS NA FAILLISSEMENT TERUG MET PARFUMLIJN

’Ik was
toch geen
supermens’
Modeontwerpster Olcay Gulsen (38) ging niet bij
de pakken neerzitten toen haar modelabel Super-
Trash in maart van dit jaar failliet ging. Ze haalde
diep adem, zette haar schouders eronder en
stortte zich op de televisiewereld, waar ze met
open armen werd ontvangen. En vandaag
presenteert ze ook nog eens haar eerste
persoonlijke parfum Femme Power.


