
Mij hoeven ze niet 
veel meer uit 
te leggen

Ronny
(maatwerker houtafdeling)



Eigen baas

Ronny Dams heeft in zijn zevenendertig 
jaren bij Lidwina in zowat alle (binnen)
afdelingen gewerkt. Sinds twintig jaar is 
de houtafdeling zijn plek. Zijn favoriete 
plek. Hij verzaagt er lange balken in 
blokken en planken. Zijn collega’s 
schieten die vast tot paletten. Hout… dat 
geurt zo heerlijk, toch? Ronny doet daar 
niet romantisch over. ‘Hout is gewoon 
het materiaal waarmee ik werk, verder 
hou ik mij daar eigenlijk niet mee bezig’, 
vertelt hij glimlachend.

Elke dag een duidelijke opdracht dus. 
Ronny ervaart het als een zegen. Hij kan 
zijn werk zelf organiseren en doet het 
graag. Dat geeft rust, zegt hij. ‘Ik voel me 
een beetje mijn eigen baas. Niemand 
kijkt op mijn vingers of staat mij te 
commanderen. Ik weet wat ik moet 
doen. Mijn eigen ding doe ik met plezier!’

Content zoals het is 

Zo zelfzeker was hij niet toen hij pas 
van school bij Lidwina begon. Hij stond 
ferm te kijken van machines die hij nooit 
had gezien, en van dingen die hij nooit 
had gedaan. Toen was het alle dagen 
leren. Nu is er weinig dat hem nog kan 
verwonderen. En dat hoeft ook niet voor 
Ronny. Hij houdt het graag bij de oude 
gewoontes. Ook bij Lidwina hoeft er voor 
hem niets te veranderen. ‘Alles is goed 
zoals het is, ik ben hier content.’

Je best is genoeg 

Soms wordt er wat gebabbeld in de houtafdeling, maar niet teveel, want er 
moet gewerkt worden. Zonder dat er echt werkdruk is. Ronny: ‘De ene is 
wat trager dan de andere, maar we zijn nu eenmaal allemaal verschillend. 
Ik was vroeger ook rapper dan nu. Als ge uw best doet, is het goed. Stress 
brengt geen zoden aan de dijk. Alles moet tegenwoordig zo snel vooruit 
dat veel mensen niet meer kunnen volgen. Dan slaan soms de stoppen 
door. Bedrijven waar dat dikwijls gebeurt, zouden bij ons nog iets kunnen 
leren.’

De reden dat niemand Ronny nog moet zeggen wat hij moet doen, blijkt 
een soort van computer in zijn hoofd te zijn. Ronny weet gewoon hoeveel 
blokken en planken er moeten klaarliggen. Zodat zijn collega’s ermee aan 
de slag kunnen en de paletten kunnen maken die op het programma staan. 

Ik begrijp nu nog beter waarom ik aan die professor moest denken.

De meeste dagen fietst hij 
opgewerkt naar het werk. Heeft 
hij ook niet eens een mindere dag, 
vraag ik. ‘Ja, soms’, zegt Ronny, 
‘en dan denk ik wel eens aan 
mijn pensioen. Maar de dag erna 
verandert die gedachte. Dan denk 
ik: nondedoeme, ik zou dit toch 
graag nog wat blijven doen! Want 
zoals met het weer is het ook met 
een mens: de ene dag al wat beter 
dan de andere. Daar moeten we 
mee voortdoen, en op de duur 
komt alles wel op zijn plooi zeker?’

Ouder worden brengt wijsheid. En 
rust. Waar Ronny zich vroeger al 
eens liet opjagen, vindt hij nu nog 
weinig dingen de moeite om een 
scheef woord aan te besteden. Hij 
botst nooit meer met zijn collega’s. 
‘Ge moet de mensen kennen om 
te weten wat ge tegen wie kunt 
zeggen. Anders is het rap ambras.’ 

Of hij graag eens terug vijfentwintig 
jaar zou willen zijn, vraag ik hem. 
‘Ja, maar alleen met hetgeen ik nu 
allemaal weet.’ Wijs, denk ik.

Een mens is zoals het weerRonny begroet me met zo een vriendelijke blik, dat ik bijna 
spontaan een hand uitsteek. Net op tijd denken we allebei 
aan corona. Een beetje onhandig vinden we een andere 
manier om elkaar te begroeten. Met woorden dan maar. Hij 
doet me denken aan een professor die ik kende. Kalend grijs, 
een sympathieke snor, zweetpareltjes op het voorhoofd. 
Zuinig met woorden en gul met levendige ogen waarachter 
een hoop levenservaring verborgen zit. En een warm, wijs 
hart. 
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In gesprek met Ronny Dams

Ronny Dams is geboren (in 1963) en getogen in Mol. Van zijn 58 
levensjaren, werkt hij er al 37 jaar bij Lidwina. De laatste 20 jaar 
is de houtafdeling zijn werkplek. En zijn favoriet. Werken doet hij 
van dinsdag tot vrijdag. Hij woont bij zijn ouders, en houdt ervan 
om hen in zijn vrije tijd te helpen in de hof, met de bloemen en de 
planten. Wandelen doet hij ook graag. 
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