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BLEEK EEN 
VROUW
TE ZIJN’



FEM: “CARLY is nu een heel mooie vrouw. 
Toen ik haar ontmoette, was ze een knappe 
vent – ze heette toen ook al Carly – met een 
prachtige, atletische bouw. Ik kon direct 
helemaal mezelf zijn bij Carly en dat was erg 
fijn. Al snel kregen we een relatie en gingen 
we samenwonen. We leidden een heerlijk 
leven samen, maar toch kreeg ik na een jaar 
of zeven langzaamaan het gevoel dat er iets 
was. Omdat ze in de internationale auto-
wereld werkte, reisde Carly veel voor haar 

Vrouw 
met ballen, 
€19,99 
(Karakter 
Uitgevers).

lichaam. Het was een mega shock. Alsof er 
een bom in mijn gezicht ontplofte. Al die 
tijd had ik van alles in mijn hoofd gehaald, 
maar dit had ik echt totaal niet zien 
aankomen. Carly een vrouw?! Ik had zoveel 
vragen, voor boosheid of verdriet was nog 
niet eens ruimte. Die avond vertelde Carly 
dat ze het al haar hele leven probeerde te 
onderdrukken, maar dat dat nu niet meer 
ging. Ze wilde een geslachtsverandering. 
Haar liefde voor mij stond daar verder los 
van, want ze hield echt van mij, zielsveel. 
Toch kon ze niet anders en daarom wist ze 
dat ze mij moest laten gaan. Ze ging 
ervanuit dat wij niet verder konden leven 
samen… Uiteindelijk hebben we de hele 
nacht gepraat. Er kwam zoveel op me af 
dat het nieuws pas na anderhalve dag echt 
bij me binnenkwam. Mijn grote liefde was 
een vrouw. Ze zag er misschien niet zo uit, 
maar dat was ze wel. Al die jaren had ze 

zich zo ongelukkig gevoeld. Hoewel onze 
liefde samen echt was, want dat wist ik 
zeker, was ze heel eenzaam geweest. Carly 
vertelde dat ze soms stiekem in een andere 
stad uitging als vrouw. Vandaar de 
aankopen in die dameskledingzaak, die 
waren voor haarzelf. Ook de blonde haren 
in de auto kon ze verklaren, die kwamen 
van haar pruik. Ik vond het echt vreselijk 
verdrietig. Haar hele leven had ze een 
dubbelleven geleefd.” 
 
De ware Carly
“Hoeveel ik er ook over nadacht, ik besefte 
dat ik Carly niet kon verlaten. Hoe we dan 
samen verder moesten, wist ik ook niet. 
Maar dat was voor latere zorg. Natuurlijk 
vroeg ik me wel af of ik het kon: leven met 
een vrouw. Maar meteen stoppen met onze 
relatie, dat was geen optie voor mij. Mijn 
liefde voor Carly was daarvoor te groot. En 

dus besloot ik haar te steunen, hoe moeilijk 
het ook zou worden. Samen begonnen we 
aan Carly’s transitie naar vrouw. Na een lang 
voortraject vol gesprekken met deskundigen 
vonden in 2006 de eerste operaties bij Carly 
plaats. Zo kreeg ze onder andere een borst-
vergroting en een reconstructieve gezichts-
vervrouwelijkende operatie. Een aantal 
maanden later volgde de geslachtsoperatie. 
Ik was opgelucht toen we alles eindelijk achter 
de rug hadden. Langzaamaan kreeg ik de 
ware Carly als partner, de prachtige vrouw 
die ze nu is. Natuurlijk moest ik afscheid 
nemen van Carly als man, maar vanaf het 
moment dat ik besloot om Carly te steunen, 
was dat proces ook direct begonnen.”

Grote liefde
“Ik houd van Carly om de persoon die ze is, 
niet om hoe ze er aan de buitenkant uitziet. 
Toch zie ik mijzelf niet als lesbisch of  
biseksueel. Ja, we hebben nog steeds een  
erg gelukkige relatie met elkaar, maar nee, 
de liefde bedrijven we niet meer. Het is 
opmerkelijk hoe graag mensen willen weten 
wat er bij ons in de slaapkamer gebeurt, 
maar sinds Carly’s nieuwe leven als vrouw 
heb ik daar geen behoefte meer aan, met 
niemand meer. Liefde is belangrijker voor 
mij dan sex. Carly is en blijft mijn grote  
liefde en daarom ben ik ook supertrots op 
haar. Eindelijk is ze wie ze echt is en als zij 
gelukkig is, ben ik dat ook.’’ 
 

werk. Soms zag ik haar dus een aantal dagen 
niet, maar dat was verder nooit een probleem 
tussen ons. Totdat ik op een dag een credit-
cardafschrift zag. Het bleek dat Carly in een 
Nederlandse dameszaak geshopt had, terwijl 
ze naar mijn weten juist in het buitenland 
was. Hoe dan? Toen ik vlak daarna ook nog 
blonde haren in haar auto vond, wist ik 
genoeg: Carly ging vreemd, dat kon niet 
anders. Natuurlijk confronteerde ik haar 
ermee, maar wat ik ook probeerde, ik kreeg 
steeds ontwijkende antwoorden.”

Genderdysforie?
“Toch bleef ik doorvragen en na lang 
aandringen, kwam op een avond eindelijk 
het hoge woord eruit. Of ik wel eens had 
gehoord van genderdysforie? Ik knikte, 
maar ik had geen idee waar Carly naartoe 
wilde. En toen vertelde ze dat ze eigenlijk 
een vrouw was, geboren in het verkeerde 
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De wereld van Fem Canes 
kwam totaal op z’n kop te 
staan toen haar man Carly 
opbiechtte eigenlijk een 
vrouw te zijn, geboren in 
het verkeerde lichaam. In 
haar boek Vrouw met Ballen 
vertelt ze haar verhaal.

‘VOLGENS ZIJN CREDITCARDAFSCHRIFT 
SHOPTE HIJ IN EEN DAMESMODEZAAK’

‘CARLY EEN VROUW? HET WAS ALSOF ER 
EEN BOM IN MIJN GEZICHT ONTPLOFTE’


