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Zijaanzicht van Weverij De Ploeg. Gebouwd naar 
een ontwerp van Gerrit Rietveld, pionier van Het 
Nieuwe Bouwen. (Foto: Norbert van Onna)

Weverij De Ploeg:
een sterk staaltje van 
‘goede smaak’D
Na jarenlange leegstand trok firma Bruns uit Bergeijk begin dit jaar in de voormalige Ploegfabriek. 

De fabriek – in 1958 gebouwd naar een ontwerp van Gerrit Rietveld – was altijd het visitekaartje van 

Weverij De Ploeg. Het pand straalt uit waar het bedrijf en de Ploegstoffen voor staan: modern, func-

tioneel en duurzaam, die ook nog eens voldoen aan de ‘goede smaak’. Al zijn de arbeiders, voor wie de 

stoffen bedoeld zijn, niet meteen enthousiast.
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Aan idealen ontbreekt het de oprichters van De 
Ploeg niet. Na de Eerste Wereldoorlog stichten 
ze een landbouwkolonie in Best waarbij alles in 
collectief bezit is van de arbeiders. De kolonie 
streeft naar een betere samenleving zonder kapi-
talisme, dat als oorzaak wordt gezien van sociale 
tegenstellingen, oorlog en geweld. 

Bolsjewieken in Bergeijk
Enkele jaren later vertrekken Carl Hijner, Willem 
van Malsen en zijn vriendin Hinke Hoekstra vanuit 
de kolonie in Best naar het katholieke Bergeijk. 
Echt welkom zijn de pioniers niet; boze boeren 
met rieken gooien stenen door de ruiten van het 
Ploeggebouw als protest tegen de (ongehuwde) 
‘bolsjewieken’ in hun dorp. De kolonisten laten zich 
niet weerhouden en exploiteren in Bergeijk een 
vegetarisch herstellingsoord, bouwen een kleine 
weverij en zetten een handel in huishoudtextiel 
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op. Het rustoord en de weverij blijken na een paar 
jaar niet rendabel en worden opgeheven waar-
door de in- en verkoop van huishoudelijk textiel 
overblijft. Piet Blijenburg (die later ‘de vader’ van 
De Ploeg wordt genoemd) wordt binnengehaald 
als vertegenwoordiger. Hijner schrijft hem: “Je be-
looning is dezelfde als die van ons allen. De groot-
ste zal zijn medearbeiders uit het kapitalistische 
systeem vrij te maken.” 
In 1923 richten ze de Coöperatieve Productie- en 
Verbruiksvereeniging ‘De Ploeg’ op. De opkomende 
zon in het eerste logo symboliseert het opkomende 
socialisme. En een ploeg “die de wereld omploegt 
voor het nieuwe zaad, die het militarisme opruimt 
evenals de drankellende, de uitbuiting en de ge-
vangenis. Om zo ruimte te geven aan de vrijheid.” 
Vanuit zijn thuisbasis Krommenie bezoekt Blijenburg 
manufacturiers. Zij kunnen kiezen uit een ruim     
assortiment huishoudtextiel dat De Ploeg levert, 
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blijkt een zeer productieve dessinontwerper die 
tot zijn pensioen in 1972 bij de Ploeg blijft. Wie welke 
stof ontwerpt wordt niet geregistreerd want, zoals 
het een echte coöperatie betaamt, zijn persoons-
namen niet relevant. Het is de coöperatie De Ploeg 
die verantwoordelijk is voor het eindproduct. 

Moderne woninginrichting
Blijenburg laat zich bij de samenstelling van de 
collectie woningtextiel adviseren door kunste-
naars en architecten, vertegenwoordigers van 
nieuwe kunststromingen als Het Bauhaus, De Stijl 
en Het Nieuwe Bouwen. De sobere Ploegcollectie 

– eenvoudig en met toepassing van primaire kleu-
ren – sluit goed aan bij hun ideeën over moderne 
woninginrichting. 
Blijenburg vraagt deze architecten geregeld hun 
mening over de Ploegcollectie en past deze, in-
dien nodig, aan hun wensen aan. De architecten 
adviseren op hun beurt nieuwe bewoners om stof-
fen van De Ploeg te gebruiken bij de eigentijdse 
inrichting van hun huis. De Ploegstoffen hebben 
dan de reputatie van kwalitatief goede stoffen 
(bestand tegen zonlicht en de was) die voldoen 
aan “de eenvoudige eisen van goeden smaak”. 
Weefsels met een eenvoudige binding en heldere 
structuren en kleuren. De populairste stoffen in 
deze periode zijn de Ploegruitjes, Colora (streep-
dessin), Dobby (effen stof met onregelmatige 
dwarsribbels) en C.S.P. (stof met kleine bundels 
‘losse’ draden). In de jaren dertig blijft de verkoop 
stijgen en komt het accent in de collectie steeds 
meer op woningtextiel te liggen.

Interieur voor de arbeidersklasse
De arbeidersklasse, de doelgroep van De Ploeg, 
wordt voorgelicht (‘opgevoed’) door diverse organi-
saties over het hoe en waarom van een eigentijdse 
inrichting van hun huis. Het moderne interieur zou 

variërend van bedlakens, stof- en poetsdoeken tot 
tafellakens. De bestellingen geeft Blijenburg door 
aan Bergeijk die verder zorg draagt voor de ver-
werking ervan. De verkoop neemt snel toe.

Eerste ‘eigentijdse’ dessinontwerpen
In de jaren twintig is het modernisme in de Neder-
landse architectuur in opkomst. De architecten 
van het Nieuwe Bouwen streven naar een nieuwe 
manier van bouwen met een zuivere vormentaal. 
Functionaliteit (less is more), standaardisatie 
en het gebruik van nieuwe materialen moeten 
leiden tot goede, betaalbare woningen voor de 
arbeiders. Praktische ingedeeld, ruim en met vol-
doende inval van licht en lucht. Ook met de inrichting 
van de nieuwe woningen, zoals de stoffering en 
meubels, houden deze architecten zich bezig. In-
spelend op deze ontwikkeling voegt Blijenburg 
steeds meer woningtextiel toe aan het assorti-
ment van De Ploeg. In eerste instantie selecteert 
hij ruitdessins van fabrikanten in binnen- en buiten-
land. Zij produceren de uitgekozen ruitdessins en 
leveren de stoffen aan Bergeijk. 
Vanaf circa 1928 laat De Ploeg ook stoffen weven 
op basis van eigen ontwerpen. Freelancers, waaron-
der Gerrit Adriaans en Jo Köhler, ontwerpen nieuwe 
‘eigentijdse’ dessins, met name kleurige blokruitjes. 
Frits Wichard sluit zich aan bij de coöperatie. Hij 

Het eerste logo van 
De Ploeg, bomvol 
socialistische 
symboliek, naar een 
ontwerp van Cees 
de Haas. (Collectie: 
TextielMuseum, 
Tilburg)
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en boekenplanken. Hoewel bedoeld als tijdelijke 
onderneming gaan ze ook na de oorlog door om-
dat de opdrachten blijven binnenstromen. Met 
de komst van meubelontwerper Martin Visser in 
1954 beleeft de productie zijn hoogtepunt. 

Een eigen weverij
Na de oorlog komt een lang gekoesterde wens 
in vervulling: de oprichting van een eigen weverij. 
Hoewel in 1937 de coöperatienaam gewijzigd is in 
“Coöperatieve Weverij en Textielwarenhandel De 
Ploeg”, is de weverij er tot dan toe alleen in naam.
De voormalige sigarenfabriek De Hofnar in Bergeijk 
wordt omgebouwd tot weverij met circa twintig 
handweefgetouwen, enkele jaren later vervangen 
door mechanische getouwen. Nico Daalder, opgeleid 
aan de Amsterdamse kunstnijverheidsschool, 
komt in dienst als vaste dessinontwerper voor de 
meubelstoffen uit de eigen weverij. In 1932 is De 
Ploeg al over gegaan tot het betalen van loon aan 
niet-coöperanten.

namelijk in overeenstemming zijn met hun eigen 
klasse en bijdragen aan hun emancipatie. De arbei-
ders zijn niet enthousiast en vinden, in deze voor-
oorlogse periode, het moderne interieur en de 
sobere Ploegstoffen te eenvoudig en te duur. In 
ideologisch gelijkgezinde kringen zijn de stoffen 
daarentegen wel in trek. Zij kunnen de gordijn- en 
meubelstoffen van De Ploeg kopen bij moderne 
kunstnijverheid- en woninginrichtingwinkels zoals 
De Bijenkorf, Pander en Heals (in Londen).

Het Spectrum
Wanneer de oorlog uitbreekt, ontstaat een ge-
brek aan grondstoffen. Diverse weverijen kunnen 
geen stoffen meer leveren aan De Ploeg en de 
handel stagneert. Het Spectrum wordt opgericht 

“ter verbetering van het interieur en het ten goede 
beïnvloeden van de publieke smaak.” Willem van 
Gelderen en Roelof van Daalen ontwerpen biezen-
producten (matten en siervoorwerpen) en kleine, 
houten meubels zoals dienbladen, kapstokken 

De Ploeg ont-
werpt nieuwe 
‘eigentijdse’ 
dessins. 
Stalenkaart uit 
1930. (Collectie: 
Textiel Museum, 
Tilburg)
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Huisvrouwen en de Bonden van plattelandsvrouwen. 
Waren de mensen eenmaal ‘bekeerd’, zo is de ge-
dachte, dan verkopen de stoffen zich vanzelf. 
In de jaren vijftig bereikt de omzet van De Ploeg 
een recordhoogte. De vooroorlogse idealen over 
moderne woninginrichting dringen nu door bij een 
bredere laag van de bevolking. Huishoudtextiel 
wordt uit de collectie gehaald en naast de woning-
textielcollectie worden kledingstoffen toegevoegd. 
Deze zijn voornamelijk bedrukt, evenals steeds 
meer gordijnstoffen. Frits Wichard ontwerpt de 
meeste textieldessins voor deze bedrukte stoffen. 
Freelancers ontwerpen de overige dessins. In de 

Ook Daalder blijft tot aan zijn pensioen verbonden 
aan De Ploeg. Grote meubelmerken als Gispen, 
Pastoe en Artifort worden vaste afnemers van de 
Ploegstoffen. 

Goede smaak: een kwestie van opvoeding
Op grote schaal vindt sociale woningbouw plaats 
na de oorlog. Organisaties als Stichting Goed Wo-
nen, waar De Ploeg lid van is, worden opgericht 
om het Nederlandse interieur te bevrijden van 
wansmaak.  Smaak   is   volgens   Goed   Wonen   een 
kwestie van opvoeding. Ook De Ploeg neemt nu 
een voorlichter in dienst om potentiële klanten ‘op 
te voeden’ over het ‘eigentijdse’ en ‘goede smaak’. 
Deze geeft lezingen op diverse scholen en instel-
lingen en legt contacten met consumentenorga-
nisaties zoals de Nederlandse Vereniging voor 

foto boven: Het Spectrum: in oorlogstijd opgericht als tijdelijke onderneming 
voor kunstnijverheid en klein meubilair blijft ook na de oorlog bestaan.
 (Collectie: TextielMuseum, Tilburg) foto rechts: Frits Wichard ontwerpt 
voornamelijk textieldessins voor bedrukte stoffen, zoals dit gordijn ‘Herfst’ 
uit de jaren vijftig.  (Collectie: TextielMuseum, Tilburg)
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inrichting. De Ploeg streeft naar een productie-
toename van de eigen weverij. Van vijftien naar 
vijftig procent van de omzet plus een toename 
van het aantal werknemers tot zo’n driehonderd. 
De gemeente Bergeijk, die er veel aan is gelegen 
dat De Ploeg in het Brabantse dorp blijft, stelt een 
gebied beschikbaar van 23 hectare dat grenst aan 
het bestaande Ploegkantoor. 
Blijenburg benadert architect Gerrit Rietveld, 
pionier van Het Nieuwe Bouwen. Samen met in-
genieur Gerrit Beltman en de Ploegdirectie maken 
ze studiereizen naar Italië en Zwitserland waar ze 
nieuwe weverijen bezoeken. Het toekomstige visite-
kaartje van De Ploeg moet – net als de Ploegstoffen 

– wel functioneel en modern zijn. Of, zoals Blijenburg 

collectie zitten ook nog steeds de vooroorlogse 
stoffen als de ‘Ploegruitjes’, de Colora en de Dobby. 
Veel nieuwe dessins zijn variaties op deze ruit- en 
streepdessins die nog steeds populair zijn bij de 
consument. Het weven en bedrukken van de gor-
dijn- en kledingstoffen besteedt De Ploeg gro-
tendeels uit aan andere weverijen zoals De Haes, 
Stork en Palthe. Hoewel de verkoop zich voorna-
melijk concentreert op de Nederlandse markt, 
wordt er vanaf de jaren vijftig ook woningtextiel 
geëxporteerd. Zowel binnen Europa (België, Duits-
land en Engeland) als buiten Europa (Verenigde 
Staten, Canada en Australië). 

De ploegfabriek van Gerrit Rietveld
Omdat het financieel voor de wind gaat, wil De 
Ploeg uitbreiden. De toekomst ziet er rooskleurig 
uit. Naar verwachting worden er tot 1960 ruim 
60.000 nieuwe woningen per jaar gebouwd en daar-
bij groeit de belangstelling voor moderne woning-

Ontwerptekening van De Ploegfabriek. (Reproductie: Paul 
Gerrits fotografie. Collectie: TextielMuseum, Tilburg) 
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Het ploegpark van Mien Ruys
Tuin- en landschapsarchitecte Mien Ruys wil eigen-
lijk zo min mogelijk ingrijpen in het bestaande 
landschap. Haar voorkeur gaat uit naar “Rietvelds 
gave en strakke architectuur te midden van rogge-
velden en dennenbomen.” Blijenburg daarentegen 
wil graag een park voor zijn werknemers waar ze 
in de pauze kunnen lunchen en wandelen. Ruys’ 
park aan de voorzijde van de fabriek vormt een 
soort overgang tussen de strakke fabriek en het 
onregelmatige van de omliggende natuur: een 
groot gazon met wandelpaden, bomen- en heester-
groepen en vaste plantenborders.
De nieuwe Ploegfabriek krijgt trouwens geen 
feestelijke opening. Veel afnemers zijn namelijk in 
de veronderstelling dat De Ploeg de hele collectie 
zelf produceert. De Ploegdirectie wil ze graag in 
die waan laten; een bezoek aan de nieuwe weverij 
zou ze op andere gedachten kunnen brengen. 

Van coöperatie naar NV
Met de nieuwe fabriek verandert ook de bedrijfs-
vorm om het voortbestaan van De Ploeg in de toe-
komst veilig te stellen. In 1957 wordt de coöperatie 
een NV, beheerd door Stichting Werkgemeen-
schappen Bergeijk (SWB). De stichting moet de 
continuïteit van de oorspronkelijk idealen en 
doelstellingen van de oude coöperatie waarborgen. 
De SWB organiseert diverse voorlichtingscam-
pagnes en activiteiten in de nieuwe fabriek voor 
scholen, verenigingen en bonden. 
Duizenden plattelandsvrouwen bezoeken Bergeijk. 
Ze wonen een lezing bij, bezoeken de toonzaal 
en krijgen een rondleiding door de fabriek. Daar-
naast organiseert de SWB talloze tentoonstel-
lingen en congressen op het gebied van moderne 
vormgeving, beeldende kunst en architectuur. 

het omschrijft: “Bij De Ploeg wordt gedroomd van 
een schone, eigentijdse architectuur van de fabriek, 
waarin aan de mens die er werkt, de beste verblijfs-
condities worden verschaft die bij het werk mogelijk 
zijn. Daar de werkplaats de plaats is waar de mens 
het grootste deel van zijn leven bewust doorbrengt, 
is deze zorg vanzelfsprekend.”
Rietveld ontwerpt een fabriek met aaneenge-
schakelde hoge, langgerekte hallen voorzien van 
gebogen, betonnen sheddaken. De voor- en achter-
gevel bestaan grotendeels uit glas waardoor binnen 
en buiten in elkaar overlopen. De bouwconstructie 
maakt het interieur ruim, monumentaal, open, licht 
en transparant. Een enorm verschil met de tradi-
tionele fabrieken uit die tijd. 
In de nieuwe fabriek huist een grote weverij en 
meerdere productieruimten, magazijnen, kantoren, 
vergaderruimtes en een grote toonzaal. Het ont-
werp van Rietveld blijkt later toch te hoog gegrepen 
waardoor tweederde van het oorspronkelijke 
plan uiteindelijk is gerealiseerd. 

1-2-3 jurken van 
de ontwerper 
Ulf Moritz, 1968. 
Overzichtsfoto 
expositie De Ploeg: 
sterke stoffen in 
het TextielMuseum, 
2012 (Foto: Camiel 
Donders. Collectie: 
TextielMuseum, 
Tilburg)
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op. Hoewel hij zelf niet ontwerpt is hij tot 1989 
verantwoordelijk voor de samenstelling van de 
collectie. 

Vertrek Piet Blijenburg
Naast de freelancers en vaste ontwerpers (Frits 
Wichard en Nico Daalder) worden rond 1960 en-
kele andere textielontwerpers in dienst genomen, 
waaronder Johan van Loon, Hetty Coster en Ulf 
Moritz. Moritz ontwerpt onder meer de modieuze 
1-2-3 jurk, waarbij de onderdelen van de jurk al op 
de stof zijn voorgedrukt. Uitknippen en in elkaar 
zetten en de jurk is klaar! In 1963 viert De Ploeg 
haar   40-jarig   jubileum   met   de   tentoonstelling 
Profiel van Textiel in het Stedelijk Museum in   
Amsterdam. Piet Blijenburg, de ‘vader’ van De 
Ploeg, heeft de pensioengerechtigde leeftijd be-
reikt en gebruikt deze gelegenheid om zijn vertrek 
als directeur bekend te maken. Roelof van Daalen 
wordt directeur van Het Spectrum. De Ploeg-        
directie moet nu op zoek naar een nieuwe direc-
teur vormgeving, die tevens verantwoordelijk is 
voor de collectiesamenstelling. 

Nieuwe artdirectors
Textielkunstenares Will Fruytier bedankt voor 
de functie van directeur, maar treedt in 1964 aan 
als artdirector. Zij vindt de Ploegcollectie te veel 
geïnspireerd op de jaren vijftig en haalt jonge ont-
werpers binnen, waaronder Frans Dijkmeijer, Joke 
van der Heyden en Diek Zweegman. Zij ontwerpen 
nieuwe dessins voor de collectie. De directie vindt 
Fruytiers collectie echter te modieus en te wei-
nig ‘Ploegs’ en vervangt haar twee jaar later door 
de Zwitserse Angelika Caviezel.
Caviezel ontwikkelt een concept waarbij verschil-
lende soorten stoffen woningtextiel op elkaar 
afgestemd worden. Gordijn-, meubel- en tapijt-
stoffen in harmoniërende kleuren, materialen en 
dessins die de consument naar eigen kan smaak 
combineren. Een vernieuwend concept dat inmid-
dels niet meer weg te denken is uit de interieur-
zaken. Na vier jaar volgt Peter Morrees Caviezel 

Twee populaire gordijnstoffen naar ontwerp 
van Jeanne Schaap. (Foto: Paul de Nooijer. 
Collectie: TextielMuseum, Tilburg)
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Bruns in de Ploegfabriek

Sinds begin dit jaar heeft de firma Bruns 
uit Bergeijk haar nieuwe onderkomen in 
de Ploegfabriek. Het rijksmonument heeft 
dan een decennium leeg gestaan. Vorig 
jaar is het gebouw gerenoveerd en klaar-
gemaakt voor de nieuwe bestemming 
met productiehallen en kantoren. Bruns 
ontwerpt én produceert wereldwijd inrich-

tingen voor musea en science centra. Zo 
is ook dit bedrijf, net als De Ploeg destijds, 
verweven met de wereld van kunst, archi-
tectuur en design.

De productiehallen van Bruns in de 
monumentale Ploegfabriek. (Copyright: 
Bruns)

Succesvolle Ploegstoffen
Morrees gaat door op de ingeslagen weg en 
bouwt de ‘Multicasa’ collectie verder uit. Hij werkt  
veel met freelancers en stagiaires, meestal af-
komstig van de academie in Eindhoven. Tevens 
koopt Morrees dessins in van diverse ontwer-
pers, waaronder Wolf Bauer, Klaus Dombrowski 
en Jeanne Schaap. De gordijnstoffen ‘Damon’ en 
‘Skylla’ van Schaap zijn zeer in trek. Frans Dijk-
meijer ontwerpt in 1976 ‘Multifesta’. Een serie 
bedrukte stoffen met eenvoudige dessins die net 
als het Ploegruitje – die zes jaar eerder definitief 
uit de collectie is gehaald – geschikt is voor uit-
eenlopende doeleinden. Als kledingstof, maar ook 
als huishoudtextiel of gordijnstof. ‘Multifesta’ is 
meteen een doorslaand succes.

Verdwijnend idealisme
Door de economische recessie en de toenemende 
concurrentie gaat het vanaf begin jaren zeventig 
financieel bergafwaarts met De Ploeg. De omzet 
is goed, maar de loonkosten stijgen waardoor 
winst maken bijna niet meer mogelijk is. Saneringen, 
interne reorganisaties en directiewisselingen zijn 
het gevolg. De kledingstoffen stoppen, de meubel-
stoffen komen op een lager pitje, de focus ligt 
voortaan op de gordijnstoffen. Met het vertrek 
van Blijenburg, de leidende en stuwende kracht 
van het eerst uur, is ook het idealisme verdwenen. 
De vele, elkaar snel opvolgende, directeuren hebben 
weinig affiniteit meer met het Ploegproduct en de 
onderliggende socialistische, maatschappelijke 
en esthetische principes. Het laatste jubileum, 
ter ere van haar 75-jarig bestaan, viert De Ploeg 
in 1989 in het Stedelijk Museum in Amsterdam. 
Twee jaar later wordt het bedrijf overgenomen door 
Vescom en in 2007 sluit de fabriek haar deuren. 
Artex blaast in 2009 het label De Ploeg nieuw       
leven in.                                                                                                      

                   

Een overzicht van iconische Ploegdessins 
sinds 1930. (Compilatie door Artex)
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