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Corry van der Spek

'Sommige dromen
komen uit,
andere niet'

Tekst: Soﬁe Coronel
Foto: Saar Rypkema

Jarenlang koestert Corry van der Spek (60) een wens:
een Easy Rider aanschaﬀen. Als haar drie kinderen groot zijn,
haalt ze haar motorrijbewijs en koopt een Harley. Inmiddels heeft
zij afscheid moeten nemen van haar leven als motormuis. ‘Ik heb er
zeven mooie jaren van genoten.’

Waar ging je naartoe op de motor?
‘Overal! Naar mijn werk bij een ouderenorganisatie, naar vrienden en familie.
Liefst zo ver mogelijk. Onvergetelijk was mijn reis naar het Gardameer in Italië.
Mijn dochter was daar met haar vriend op vakantie en ik ben er in drie dagen
heen gereden. Het meest geweldige zijn de spectaculaire weersveranderingen
in de bergen. Kom je een tunnel uit, regent het ineens pijpenstelen. Tien minuten later breekt het helemaal open en zie je het berglandschap voor je. Dat
geeft zo’n heerlijk gevoel van vrijheid.’
Sinds wanneer heb je een stoma?
‘Een jaar nadat ik mijn motor kocht, hoorde ik dat ik endeldarmkanker had. Een
paar maanden later kreeg ik een stoma. Na een rectumamputatie kun je last houden bij bijvoorbeeld ﬁetsen. Gelukkig is het bij mij allemaal goed gegaan. Ik kon
gewoon blijven rijden, ook al had ik een beetje het gevoel dat ik op een kiwi zat.’
Nooit last gehad van je stoma tijdens motortrips?
Omdat ik een Easy Rider had, kreeg mijn stoma alle ruimte. Je zit dan niet zo
voorover. Op andere motoren, de zogenaamde buikschuivers is dat wel anders.
De verzorging ging uitstekend bij benzinestations. Tijdens die lange reis naar
het Gardameer was het erg warm. Uit voorzorg had ik een coldpack bij mijn stomazakjes gedaan, zodat de plakken niet week zouden worden.’
Waarom heb je je motor de deur uit gedaan?
‘Door artrose aan mijn handen en schouders kon ik hem moeilijk houden. Ik heb
hem in tien minuten tijd drie keer laten vallen. Toen wist ik: dit kan zo niet langer. Ik had nog op de motor naar Spanje gewild om een vriendin te bezoeken.
Maar ach, sommige dromen komen uit en andere niet. Mijn kinderen zijn nu minder bezorgd om me en dat is ook wat waard.’
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Op een
Easy Rider
heeft je stoma
alle ruimte
Naam: Corry van der Spek
Stoma: colostoma, sinds 2009
Reden: endeldarmkanker
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