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De rietdekkersfamilie Van der Pol heeft ook nog wel eens de krant gehaald. 
Het hier volgende artikel is overgenomen uit een krant (vermoedelijk De Gooi- 
en Eemlander) van 24 juni 1967. Het betreft een interview met rietdekker Henk 
van der Pol, geboren in Eemnes en wonende in Soest. 
 

 
Er zit nog toekomst in het rietdekkersvak 

 
 

HENK VAN DER POL  
liet zich niet met een kluitje in ‘t riet sturen 

 
 

SOEST – Rietdekken is het domste 
vak dat er bestaat, beweren sommige 
mensen. Ze voegen er als verklaring 
aan toe: de rietdekker dekt een an-
der er warm onder en blijft er zelf 
koud bovenop zitten! Henk van der 
Pol (65) uit Soest maakt overigens 
niet de indruk dat het zitten in de 
kou, nu alweer 53 jaar, hem veel 
kwaad heeft gedaan. 
 
Als dat tegenwoordig niet zo'n groot 
woord was, zou je zelfs kunnen zeg-
gen dat hij er warmpjes bij zit. Dat is 
niet verwonderlijk, want er is volop 
werk, terwijl het aantal rietdekkers 
in Nederland ieder jaar terugloopt. 
Momenteel zijn er over het gehele 
land nog ruim 400 rietdekkers die de 
handen vol hebben aan het vele 
werk. “In de laatste drie weken heb 

ik voor 25.000 gulden aan werk moeten afzeggen, zegt de heer Van der Pol, die 
vier werknemers in dienst heeft. Zoon Ben is in de voetsporen van z'n vader ge-
treden dus het voortbestaan van het oude bedrijf aan de Eemstraat in Soest, in 
de historische Kerkebuurt is verzekerd. 
 
Weer en wind hebben op rietdekker Van der Pol duidelijk hun stempel gedrukt 

 
Rietdekker Henk van der Pol. 
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en z’n gezicht de gezonde kleur van de buitenmens geschonken. Hij is klein 
van stuk, maar je ziet zo, dat hij tegen een stootje kan, ondanks zijn leeftijd. Hij 
draait er nog altijd z'n hand niet voor om met enkele bossen riet op z'n nek een 
dak te beklimmen. Of het altijd goed gegaan is? “Ik doe dit werk nu vanaf m'n 
twaalfde jaar en sinds die tijd ben ik maar twee keer van een dak gevallen. De 
eerste keer kon ik me nog net aan de ladder vastgrijpen, de tweede keer kreeg 
ik een paar gekneusde ribben. Ik heb gewoon doorgewerkt, dan ben je er het 
gauwste vanaf!” 
 
In 1915 ging Henk van der Pol als 12-jarige jongen nadat hij de lagere school 
had doorlopen, bij z’n vader werken, die rietdekker in Eemnes was. “Je had 
toen geen andere keus dan het werk van je vader te gaan doen”, zegt hij. Uit die 
beginperiode herinnert hij zich een hittegolf in de twintiger jaren. Het was zo 
heet, dat je maar tot ’s morgens tien uur kon werken. Hij was in die tijd met an-
dere rietdekkers bezig met het maken van een rieten kap op het dak van Groot 
Kievitsdal, het bekende restaurant bij Hilversum. Het riet straalde zo'n hitte af, 
dat het eenvoudig niet te houden was op het dak! 
 
Later begon Van der Pol, samen met een inmiddels overleden broer, zelf een 
rietdekkersbedrijf. In 1927, dit jaar dus precies 40 jaar geleden, kwam hij naar 
Soest. Eerst aan de Lange Brinkweg, in 1937 aan de Eemstraat, waar hij nog 
woont. Er was ook toen al voldoende werk, niet alleen in Soest, maar ook ver 
daarbuiten, “want Van der Pol is een vakman”, en zoiets is gauw genoeg be-
kend. 
 
Uit het hele land 
Rietdekken is een oud vak en een mooi vak tevens. De Soester heeft er achteraf 
geen spijt van, dat hij bij z'n vader is gaan werken, die ook wijd en zijd bekend 
was en aan wie hij een goede leermeester heeft gehad. Hij is op en top vakman, 
dat bewijzen wel de vele opdrachten uit het hele land, zelfs uit Limburg, en z'n 
werk voor Monumentenzorg. De klanten komen allemaal vanzelf. Reclame 
hoeft Van der Pol voor zijn bedrijf niet te maken! 
 
Hoe oud het rietdekkersvak is, is niet meer te achterhalen. De rieten bedekking 
is waarschijnlijk voortgesproten uit de bedekking, die de Batavieren toepasten. 
Eerst maakten ze gebruik van bladeren, later van liezen en nog later van riet. 
De uitvoering van de bedekking heeft zich in de loop van duizend of tweedui-
zend jaar verbeterd. De rieten dakbekleding, zoals we die kennen, dateert van 
drie- à vierhonderd jaar geleden. 
 
Of het rieten dak ooit zal verdwijnen? “Daar is wel iets over te doen”, aldus de 
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heer Van der Pol. “In de loop van 40, 50 jaar zijn behoorlijke oppervlaktes riet-
land verdwenen. Dat heeft verschillende oorzaken. De verandering van de wa-
terstand heeft het riet geen goed gedaan. Bovendien is veel riet verloren gegaan 
rond de Eerste Wereldoorlog door mensen, die in de werkverschaffing liepen. 
De luchtverontreiniging en de watervervuiling hebben ook een nadelige in-
vloed gehad op het rietareaal” aldus de heer Van der Pol . 
 
Op 't ogenblik zijn de rietdekkers het meest bevreesd voor de gevolgen van het 
Deltaplan, dat diep ingrijpt in het Zuid-Hollandse gebied. Het levensbehoud 
van de rietvelden is immers afhankelijk van eb en vloed en het is waarschijn-
lijk, dat de Deltawerken een nadelige invloed hebben. De heer Van der Pol is 
van mening, dat best ergens een stukje grond gevonden kan worden, waar dak-
riet verbouwd kan worden. Momenteel is de vraag naar dakriet veel groter dan 
het aanbod. In de eerste negen maanden van 1966 is dan ook voor bijna 
590.000 gulden aan riet ingevoerd. 

 
Woning bij ziekenhuis Zonnegloren in Soest met een dak van rietdekkersbedrijf Van der Pol 
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Niet aantrekkelijk 
Dat het aantal rietdekkers jaarlijks afneemt is volgens de heer Van der Pol een 
gevolg van het feit, dat het vak niet meer aantrekkelijk is; geen enkel handwerk 
trouwens oefent meer aantrekkingskracht op de jeugd uit. Nog niet zo heel lang 
geleden was éénderde van het aantal bedrijven in Nederland nog éénmansbe-
drijf. Men was in hoofdzaak op het seizoen aangewezen, van maart tot novem-
ber. In de winter waren er bijna geen inkomsten. Toen de vraag naar onge-
schoold personeel steeg, zijn velen naar de fabriek overgestapt. In de naoorlog-
se jaren zijn op die manier zo'n dertig éénmansbedrijfjes verdwenen, terwijl de 
aanwas van de jeugd onvoldoende is Momenteel zijn er in feite te weinig riet-
dekkers. “Vroeger hoefde je niet voor april bij een boer aan te komen, nu is-ie 
blij als je komt, als het maar zo gauw mogelijk is”. Het is niet meer zoals vroe-
ger, dat het feest was als er ’s winters gewerkt kon worden. Meestal na een flin-
ke storm, die gaten in het dak had geslagen. “Dan kwamen er pannenkoeken op 
tafel, zo blij was men dan, dat er weer wat te doen was.” 
 
Een aantrekkelijke kant van het vak is volgens Van der Pol ook, dat je nooit 
uitgeleerd raakt. “Er is altijd wel een bekapping, die problemen oplevert. Al zit 
je vijftig jaar in ’t vak, dan nog kun je voor verrassingen komen te staan en 
moet je je afvragen hoe je een bepaalde situatie zult oplossen.” 
 
En hij mijmert verder: “Krijgt het rieten dak nog wel de aandacht en de waar-
dering die het verdient? Nederland heeft een landelijk karakter en zal dat ook 
wel houden. Bovendien worden hier veel oude gebouwtjes in stand gehouden. 
Willen we ook toeristische trekpleisters houden, dan zal het riet in ere gehou-
den moeten worden”, aldus de Soester rietdekker. 
 
Geen noodzaak 
Tegenwoordig vindt men het aanbrengen van “rieten daken” op een huis niet 
meer noodzakelijk. Vroeger wel, vooral bij boerderijen. Toen moesten dampen 
en zuren afgevoerd worden en riet ventileert uitstekend. Vandaag de dag be-
schikt men over goede ventilatie en bovendien zijn er vaak betonnen zolders, 
zodat een rieten dak weinig zou uithalen. En daar komt dan nog bij, dat de ver-
zekeringspremie van een huis met een rieten dak aanmerkelijk hoger is dan van 
een ander huis, dat minder brandgevaarlijk is. Hoewel de heer Van der Pol 
daarover zo zijn eigen ideeën heeft. 
 
In het begin van de twintigste eeuw hielden architecten bij het ontwerpen van 
(bijvoorbeeld) landhuizen, rekening met een rieten bekapping. Men kon het 
huis dan fraaiere vormen geven, omdat men met riet kan maken wat men met 
pannen niet kan: rondingen en dakkapellen. “Tegenwoordig spreekt de kap niet 
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meer mee om een huis te verfraaien. 
Nu zie je de mooiste huizen met de 
lelijkste daken”. 
 
Niet duurder 
Een “rieten deken” op een huis 
komt niet duurder uit dan een pan-
nendak. Een dak van gemiddeld 25 
centimeter dikte, vervaardigd van 
eerste soort riet, heeft “in het weer”, 
dat wil, zeggen aan de zuid- en 
westkant, een duurzaamheid van 30 
tot 35 jaar. Een dak, dat naar de 
minder aan weersinvloeden bloot-
gestelde oost- en westkant gekeerd 
ligt, is pas na 50 tot 60 jaren aan 
vervanging toe. 
 
Over de toekomst:  
“Mijns inziens zal de eerste tiental-
len jaren het rieten dak in Neder-

land blijven. Er zijn nog altijd veel mensen, die het aantrekkelijk, mooi en doel-
matig vinden en een rieten dak verkiezen boven een pannendak. En de kans be-
staat, dat rieten daken zelfs weer populair worden. Er zijn architecten, die 
steeds meer huizen met een rieten dak ontwerpen. Nu is het vaak zo, dat het 
goed is als er een dak op zit, het geeft niet wat voor als het maar geen regen 
doorlaat. De enige zorg is om een chemisch middel te vinden, dat de brandge-
vaarlijkheid van het riet zou kunnen verminderen”, aldus de heer Van der Pol.  
 

Jan van Steendelaar 

 
Rietdekker Ben van der Pol in actie. 
 
 


