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Rustig en eenvoudig. 
 

 
Interview met Ben van der Pol 
 
door WIM HILHORST Jzn 
 
 

“Mathuizen”; zo noemden onze kinderen de panden langs Wakkerendijk en 
Meentweg, die bedekt waren met een rieten kap. Ze telden ze in het voorbij-
gaan. Het waren er veel. Terugfietsend uit Soest probeerde ik ze onlangs ook te 
tellen maar al snel ben je de tel kwijt. Ik was bij Ben van der Pol geweest; in 
zijn werkzame leven rietdekker. Hij vertelde van zijn ervaringen met veel van 
die “mathuizen”. 
 
Hij stamt uit een familie, die zich sinds 1899 heeft beziggehouden met rietdek-
ken. Het is typisch een vak dat van vader op zoon wordt overgedragen. Het is 
waarschijnlijk de enige opleiding in Nederland, die op het dak plaatsvindt. In 
Nederland zijn ongeveer 350 rietdekbedrijven, die natuurlijk hun eigen Vakfe-
deratie Rietdekkers kennen. Daarnaast is er een Bond van Riethandelaren en 
een Algemene Vereniging voor de Rietcultuur in Nederland. Allemaal clubs, 
waar je niet dagelijks over hoort, maar die gezamenlijk toch in veel dorpen een 
stuk van het beeld bepalen. 
 
De familie Van der Pol wordt voor het eerst genoemd in Eemnes in 1829. Eer-
dere generaties huisden op de Veluwe, in Barneveld en Putten. Opa Dirk van 
der Pol (1871-1952) werd als jonge knecht tewerkgesteld bij rietdekker De 
Boer in Laren. Toen hij de kneepjes van het vak geleerd had, begon hij voor 
zichzelf. De overstap was niet gemakkelijk. Toen zijn vroegere baas hem vroeg 
of hij nog niet eens een dagje kon komen werken -  hij had het zo druk - deed 
opa voorkomen alsof hij daar geen tijd voor had. Ook veel te druk. “Maar mor-
genvroeg zal ik er zijn”. 
 
Er waren in Gooi en Eemland veel rieten daken. Het aantal rietdekkers was ook 
ruim voldoende. Het was dringen in een volle markt. 
De eerste generatie rietdekkers Van der Pol begon in 1899. Het bedrijf heeft 
zijn 50-jarig jubileum gevierd in 1949. Bij die gelegenheid is een werkstuk ge-
maakt, dat door de kinderen is aangeboden. 
 
Ben van der Pol: “Ik ben in 1931 geboren en net na de oorlog - in 1945 - ben ik 
begonnen. Ik ging met mijn vader mee. Dat was heel normaal. Of je nu bakker 
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was of slager. Het bedrijf van ome Aalt in Eemnes en dat van mijn vader in 
Soest was één rietdekkersbedrijf in firmaverband. Als ome Aalt op een werk 
zat in Eemnes, dan werkte ik altijd bij hem. Ik fietste naar hem toe. In 1948 
hebben mijn vader en ome Aalt samen een jeep gekocht met een aanhanger om 
het riet te vervoeren. Daarvóór moesten ze altijd een vrachtrijder huren om het 
riet aan te voeren of om het oude riet af te voeren. Die kosten konden behoor-
lijk oplopen. Als je ergens op een villa werkte of een landhuis, dan moest je het 
afval afvoeren. Bij boerderijen ging dat makkelijker. Daar zette je het gewoon 
in brand op het achterland. 
Met die jeep hebben we tot 1956 gedaan. Daarna hebben we een Opel Blitz 
gekocht. De zaken gingen vooruit!” 
 
Was het in die tijd minder gejaagd werken dan tegenwoordig? 
Als je ergens op uren werkt dan sta je toch onder controle van de klant. Die wil 
wel graag weten of je wat gedaan hebt in de uren waarvoor hij betaalt. Als je 
een schilder aan het werk hebt dan wil je niet zien dat hij de hele dag over het 
hek heeft staan leunen. 
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Werkte u op uren of in aanneming? 
Bij boerenklanten ging het altijd op uren. Ze vroegen wel ongeveer wat het 
kostte. Je schatte dan een bedrag en je kon aan het werk. Bij burgerwerk maak-
te je een offerte. Die mensen kende je niet zo goed. Als je een accoordverkla-
ring kreeg dan kon je beginnen. Van beide kanten wist je waar je aan toe was. 
Als je bij boeren kwam en zei dat je eerst een accoord wilde hebben, dan vroe-
gen ze of je ze niet vertrouwde. Mijn  vader werkte nog met rekeningen op 
jaarbasis. Dat deed een smid ook. Die werkte ook een heel jaar voor zijn klan-
ten en aan het eind van het jaar werd de rekening gemaakt. In januari of februa-
ri ging je rekeningen lopen. En dat ging zo door. Want mijn grootvader haalde 
ook een jaar lang op de pof bij de kruidenier en de bakker. Die schreef ook een 
heel jaar op. 
In een kleine gemeenschap kan dat nog. Daar wil je niemand bedonderen. Je 
betaalt liever wat meer dan dat je toelaat dat de mensen over je zeggen dat je 
iemand hebt opgelicht. Zo werkt sociale controle. Dit systeem is in de jaren 40 
afgelopen. Alles werd duurder en daardoor moest de betaaltermijn ook worden 
ingekort. 
Ik weet nog dat je vader (“Jan de Post”) met de post rondging en de AOW con-
tant uitbetaalde. Dat was ook vertrouwenswerk. Er was een andere postbode op 
Eemnes, die dat niet goed begreep, want die las de inhoud van briefkaarten en 
vertelde die vervolgens aan de mensen, bij wie hij de briefkaart moest bezor-
gen. 
 
Vroeger had je twee Eemnessen: Eemnes-Binnen en Eemnes-Buiten. Maar je 
had nog twee andere Eemnessen: protestants Eemnes en katholiek Eemnes. 
Daar stond ook een grote muur tussen. Had u daar ook mee te maken? 
Nee, dat gold niet voor ons. Misschien kwam het doordat Ies Jongerden ook 
protestants was. Er was geen keus. Voor kruideniers en bakkers gold dat wel. 
Daar kon je er één van kiezen al naar je geloofsovertuiging. Voor ons gold dat 
overigens niet. Hier op Soest kochten we brood bij drie bakkers, omdat ze alle-
drie ook klant van ons waren. 
Ik ben trouwens opgevoed in een sfeer waarin dat soort “muren” niet bestond. 
Ik had vriendjes van allerlei gezindten en leerde me bij hen thuis voegen naar 
de gewoonten, die er heersten. Bij protestantse vriendjes las ik de bijbel mee. 
Bij katholieke vriendjes bad ik de rozenkrans mee. Zelfs de pastoor en de do-
minee raakten ervan in de war. Mijn moeder werd eens door een pastoor ge-
vraagd waarom ze niet in de kerk kwam. Ze antwoordde dat ze niet van zijn 
kerk was. “Maar uw zoon komt toch altijd wel in de kerk met zijn vriendjes?” 
 
Is het bedrijf in de oorlog gewoon door kunnen gaan? 
Dat maakte geen verschil. We hadden nogal veel riet uit de Naardermeer. Dat 
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werd met paard en wagen gehaald. Zeventig – tachtig jaar terug woonden daar 
nog dertig rietsnijders. Ik denk dat er nu niet één meer is. Rietland is net als 
hei. Als je het niet schoonhoudt dan komen er struiken in en bomen. En het 
verlandt. En dat gaat heel hard. Hei moet je ook schoonhouden. Als je vroeger 
achter Hilversum richting Vreeland fietste, dan was het één zee van riet van het 
Naardermeer. Nu zie je allemaal bossen. 
 
Rietland moet je goed bijhouden. Als je er niets aan doet dan wordt de rietlaag 
steeds dunner.  In de Weerribben hebben ze tegenwoordig machines, waarmee 
ze van de bovenlaag van de bodem een stuk afhalen. Na een tijdje heb je dan 
weer nieuw riet en dan staat het weer zo dik als haren op een hond.  Maar te-
genwoordig wordt het riet overal vandaan gehaald. Uit Oostenrijk, Hongarije, 
Polen, Oekraine en zelfs uit China. Ik kreeg toevallig pas nog het boekje van de 
vakvereniging: Het drijfbord. Daar staan advertenties in over riet uit China. Als 
Nederlandse rietdekkers alleen met Nederlands riet zouden moeten werken, dan 
waren ze tegen april al uitgewerkt. 
 
Is een rieten dak veel duurder dan een pannendak? 
Als je het over een periode van 50 jaar uitsmeert is het ietsje duurder. Maar niet 

 
Ben van der Pol met een knecht op de Peelhoeve, Meentweg 69. 
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veel. Dat komt ook doordat de verzekeringspremie niet zoveel meer verschilt. 
Tegenwoordig wordt er anders gewerkt. Vroeger werd het riet met ijzerdraad 
op panlatten gebonden maar tegenwoordig ligt het op een vlakke plaat, waar 
het op wordt vastgeschroefd. Maar die methode van werken heb ik eigenlijk 
niet meer meegemaakt. Dat is van ná mijn tijd. 
Je hebt minder stof binnen en het is brandveiliger. Als je een baal hooi in de  
brand steekt dan brandt ook alleen eerst de buitenkant. Het heeft wat tijd nodig 
voordat  het doorslaat. 
 
Hoe lang is het geleden dat u voor het laatst het dak opging? 
Dat is ongeveer 10 jaar geleden. Ik heb tot mijn 65-ste gewerkt. Mijn twee 
zoons hebben andere werkzaamheden gevonden, dus toen ben ik ermee opge-
houden. Er heeft zich sindsdien een ziekte bij me geopenbaard, die met mijn 
werk te maken had. Ik werd overgevoelig voor licht. Die overgevoeligheid 
spaar je op als je altijd op het dak in de zon werkt. Ik heb eerst drie maanden in 
Utrecht in het ziekenhuis gelegen in een klein kamertje met driedubbele gordij-
nen. Helemaal in het donker. 
Op een keer stuurde een dokter me naar buiten om te kijken hoe ik zou reage-
ren op licht. Ik moest een handdoek over mijn hoofd doen en handschoenen 
aan. De mensen, die me zagen, vonden dat natuurlijk vreemd. Ik zei toen tegen 
hen dat ik een bekende Nederlander was, die niet herkend wilde worden! Zo 
heb ik die tijd nog wel goed doorgebracht. 
Later mocht ik weer naar huis en daar moest alles worden afgeplakt met folie, 
dat het UV-licht buitenhoudt. Ik moest een jaar binnenblijven. Als er gebeld 
werd kon ik de deur niet open doen. En nog steeds moet ik drie keer per week 
voor speciale lampen staan om de huid weerbaar te maken. Maar ik heb het nu 
aardig onder controle. 
Er zijn mensen, die er nooit meer vanaf komen. Die gaan ’s avonds in het don-
ker voor controle naar het ziekenhuis en ’s morgens voordat de zon opkomt 
zijn ze weer naar huis. Maar ik heb in het ziekenhuis veel bezoek gehad van 
bekenden en later thuis ook. 
 
Was rietdekken een ongezond beroep, met al dat stof? 
Nou dat viel wel mee. Je had wel momenten waarop je dik in het stof zat, 
meestal op maandag. Dan begon ik aan een nieuw werk. Dan begon je met af-
breken en dan kwam ik zwart thuis. Zodra je weer begon op te bouwen dan had 
je daar geen last meer van. 
 
Ik heb wel eens verhalen gehoord over voorwerpen die in het riet werden ge-
stoken om ze te verbergen. Bijvoorbeeld in de oorlog werden wel wapens erin 
gestoken. Heeft u daar wel eens wat aangetroffen? 
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Nou ik heb wel eens een verhaal 
gehoord van collega’s en dat is 
echt gebeurd. Ik heb het later 
gecheckt. Er waren rietdekkers 
bezig met een dak af te breken. 
Ze gooiden het oude riet op een 
hoop. En opeens zien ze een jon-
getje zitten spelen met drie dui-
zend gulden. Toen kwam de 
vraag van wie dat geld was. De 
vader zei dat het van het jongetje 
was, want die had het gevonden. 
En wie het terug wilde hebben 
moest maar bewijzen dat het van 
hem was. Niemand kon dat. Het 
is een rechtszaak geworden en de 
rechter heeft het aan het jongetje 
toegewezen. 
Later kreeg ik eens de praat met 
iemand en hetzelfde verhaal 
werd weer verteld. Degene met 
wie ik praatte, zei toen: “Dat 
klopt, dat jongetje was mijn va-
der. Die heeft er toen een fietsen-
zaak van gekocht of overgeno-
men in Amersfoort.” 
 
En hoe was het met slecht weer? Ging het werk dan gewoon door? 
Nee. Dan kon niet. Maar er was meestal wel wat werk wat je voor de winter liet 
zitten, een schuur of een kleine reparatie, wat riet bijstoppen of iets dergelijks. 
En tegenwoordig wordt er gewoon doorgewerkt. Er wordt een zeil overgelegd 
en met goede werkkleding gaat men aan de gang. 
Ik kan me herinneren dat we in de winter van 1979 een tijdje hebben stilgeze-
ten vanwege de sneeuw. En in 1962-63 hebben we 13 weken thuisgezeten. Op 
tweede kerstdag begon het te sneeuwen en op oudjaarsdag begon het op te 
waaien en te stuiven. Vooral in Eemnes tegen die dijk op. De mensen konden 
zelfs niet met de fiets door de sneeuw. 
 
Vroeger hadden rietdekkers ’s winters vaak een nevenberoep: huisslachter of 
klompenmaker. Of je kon strodokken maken, die je onder oud-hollandse pan-
nen steekt om gaten te dichten tegen jachtsneeuw. Wij maakten er vroeger ook 
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rietmatten bij. Mijn vader is in 1927 op Soest gaan wonen. Toen is hij ge-
trouwd. In dat jaar is hij ook drie maanden thuis geweest. Ze konden toen met 
paard en wagen over het IJsselmeer. In dat jaar is ook mijn zus geboren. De 
dokter moest erbij komen. Door al die kosten, die ineens bij elkaar kwamen, 
was hij gedwongen om met rietmatten te beginnen. Ik heb dat ook nog een hele 
tijd gedaan. Maar sinds de tuincentra met allerlei schuttingen begonnen, was 
die aktiviteit over. Er zijn altijd golfbewegingen geweest. In de jaren 50 en 60 
van de vorige eeuw brak iedereen rieten daken af. Een plat dak kwam in de 
mode. Later kwam de belangstelling voor groene beroepen terug, voor de tuin-
man en ook voor de rietdekker. Tegenwoordig zijn alle rietdekkers druk. Het 
geeft toch een beetje de sfeer van huiselijkheid, van warmte. En over dertig jaar 
kan de mode weer een heel andere kant uitgaan. Maar rietdekken heeft al twee 
duizend jaar bestaan. Zolang er mensen wonen in Nederland heeft men riet als 
dakbedekking gebruikt. Ze gebruikten wat klei of leem voor de muren en riet 
voor het dak. Dat stond immers gewoon om hen heen. Zo heeft ieder land zijn 
specialiteiten: houtspaanders, berkenbast, lei of gras. Als Nederland geen rieten 
daken had dan zou het toeristisch gezien een stuk armer worden. 

 
Ben van der Pol in Eemnes bij een rustig en eenvoudig dak: pure schoonheid. 
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Bent u Nederland wel eens rondgereden om te kijken of er veel verschil is in 
werkwijze bij het rietdekken? 
Nee, het is in heel Nederland ongeveer hetzelfde. De bindmethode kon wel 
eens iets anders wezen, maar zeker tegenwoordig is alles hetzelfde met het 
schroefdak. Hier in de buurt zitten we op een dakstoeltje. In het noorden zitten 
ze op een op het dak liggende paal, die met een paar haken is vastgezet. In 
sommige streken zetten ze het jaartal in het riet. Dat gaat met een mal van tri-
plex of karton. En op de plek waar het jaartal moet komen, daar klop je wat 
minder tegen het riet zodat het een beetje uitspringt. Ik vind het altijd een pres-
tatie. Mijn principe is altijd geweest – of ik gelijk heb weet ik niet – maar voor 
mij moeten er zo weinig mogelijk tierelantijnen in een dak zitten. 
Tegenwoordig zie je veel dakkapellen, tuimelramen en douche-uitlaten door 
het dak steken. De mensen hebben gelijk, want ze moeten ruimte hebben, maar 
ik vind dat de rust van zo’n boerderij eronder lijdt. Kijk eens naar zo’n boerde-
rij van Gijs Roodhart of van Willem Wiggerts. Die straalt rust uit, die kijkt je 
vriendelijk aan. En mijn voorkeur gaat ook uit naar blauwe vorsten, niet naar 
rode.  Blauw straalt rust uit. Rode vorsten vloeken tegen het dak. Maar iedereen 
mag ervan vinden wat hij wil. 
 
Tegenwoordig moet er een tennisbaan bij en een zwembad en een paardenbak. 
Vroeger had je aan de voorkant een weitje met een boomgaardje en een kalfje 
erop. 
 
Na enige tijd komt het gesprek op de Vakfederatie van Rietdekkers. Ben van 
der Pol is er de man niet naar om te benadrukken dat hij daarin een vooraan-
staande rol heeft gespeeld. Ook zijn vader was al voorzitter geweest van de 
Vakfederatie.  
De Vakfederatie hield elk jaar een algemene ledenvergadering. In de eerste ja-
ren was het ledenbestand nog verdeeld in een groep protestantse rietdekkers, 
een groep katholieke rietdekkers en een groep neutralen; keurig volgens het 
toen geldende zuilensysteem. Op de algemene ledenvergadering kwamen de 
verschillende zuilen ’s morgens afzonderlijk in vergadering bijeen. ’s Middags 
werd er voor de hele groep een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd, 
meestal met een leerzaam thema. Eind jaren tachtig van de 20e-eeuw zijn de 
afzonderlijke “zuilen”-vergaderingen afgeschaft.  
 
De bijeenkomsten waren een prettige gelegenheid voor de vakgenoten om eens 
bij te praten, om gemeenschappelijke problemen te bespreken en om sterke 
verhalen uit de praktijk te delen. Van der Pol bezoekt de bijeenkomsten nu niet 
meer. Hij is er nog altijd  welkom geweest, maar als je niet meer in de praktijk 
werkt, dan heb je geen eigen ervaringen meer in te brengen. Bovendien bestaat 
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de groep voor een groot deel uit mensen van 30-40 jaar. Je hebt daar minder 
mee te delen.  
 
In 1954 werd door de overheid een vakdiploma geëist om een beroep te mogen 
uitoefenen. Vader Van der Pol heeft indertijd een leerboek geschreven, dat nog 
steeds gebruikt wordt. De examens werden afgenomen in de schuur bij huize 
Van der Pol. Een keer per jaar werden daar 2 of 3 dagen voor vrijgemaakt. In 
de schuur stonden 8 proefdakjes opgesteld, waarop de examinandi hun proeve 
van bekwaamheid moesten afleggen.  
 
Het gesprek gaat nog wat verder. Dan blijkt dat Van der Pol erg goed is inge-
voerd in het wel en wee van Eemnes en zijn bewoners. Namen en “hulp”-
namen vliegen over de tafel, zoals het vaker gebeurt als het gezellig wordt. Er 
worden vergelijkingen getrokken en verschillen benadrukt tussen Eemnessers, 
Soesders, Hooglanders en Huizers. Bij Van der Pol vallen de Eemnessers er 
gunstig uit: “een prettige mentaliteit”, “prettig in de omgang”. Wat mij betreft 
is hij een Soesder met dezelfde kwaliteiten. 

 
Ben van der Pol met zijn vrouw Grada van der Riet. 
 
 


