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Ignatius de Haes (zie afbeelding 1) begon in  
1869 een eigen linnenfabriek. Dit bedrijfje was  
aanvankelijk erg klein: een tiental arbeiders voerden 
nabewerkingen uit aan stoffen die door thuiswevers 
waren vervaardigd.1) 
De firma De Haes ging naast linnen ook katoen  
verwerken en vanaf 1890 werd tijk geproduceerd, 
een weefsel van linnen en katoen.  
 
In 1895 richtte Ignatius samen met zijn twee zoons  
Alfons en Edmond een vennootschap op onder  
de naam ‘Firma Ign. De Haes’. Alfons zou het  
jaar daarop al komen te overlijden, zodat zijn  
zoon Edmond de enige vennoot bleef. 
 
Toen hij in 1898 een erfenis kreeg, schafte hij een stoommachine aan en 
startte hij een gemechaniseerd bedrijf op de hoek van de Dommelstraat en de 
Tramstraat in Eindhoven. (zie afbeelding 2 van de bekendmaking hieronder)) 
 

 
 
Afb.2: Vergunningaanvraag voor een stoomfabriek van De Haes aan de Tramstraat 3) 
 
 
Volgens enkele krantenberichten was het adres van de fabriek van  
Ign. de Haes: Tramsstraat 13 in Eindhoven en dus niet Dommelstraat, zoals 
vermeld in de NL-perfincatalogus. 

  

 

Afb. 1: Ignatius de Haes 2) 



 
Afb. 3: briefhoofd van de firma Ign. De Haes uit 1905 2) 
 
 
Ignatius zelf overleed in juni 1904 op 68-jarige leeftijd. Zijn zoon Edmond zette 
de zaak voort. 
In 1906 was sprake van een “machinale bont- en tijkweverij”.  
In 1911 produceerde men vooral katoenen stoffen en in 1915 kwam er een 
fabrieksfiliaal in Mierlo bij. 
In 1920 werd de naam van het bedrijf veranderd in NV Eindhovensche 
Katoenmaatschappij v/h Ign. de Haes (zie ook afbeeldingen 5 en 6). 
 
 
 

                       

Afb. 4: de perfin DH 2 van De Haes werd gebruikt vanaf 1910 tot 1952.4) 
 
 
Vanaf 1910 werd de perfin DH 2 gebruikt door het bedrijf (zie afbeelding 4). 
Vanaf 1926 ontbreken D16 en H18 (de punt achter de D en achter de H). 

  



 
 
Afb. 5: Luchtfoto van de fabrieken in Mierlo en Eindhoven 2) 
 



 
 
afb. 6: briefkaart van de NV Eindhovensche Katoenmaatschappij v/h Ign. De Haes  
uit mei  1942. 5)  
 
 
Na de Tweede Wereldoorlog begon, na een korte periode van opbloei, de 
neergang van de Eindhovense textielindustrie. De dekolonisatie zorgde voor 
verminderde afzet naar de Derde Wereld. Het aantal arbeidskrachten daalde 
van 2.433 tot 1.807 in de periode 1950-1963. 
Inmiddels was Edmond de Haes in 1949 op 83-jarige leeftijd overleden.  
De katoenfabrieken probeerden het hoofd boven water te houden door te 
fuseren. In 1961 werd BEHTI (Baekers-Elias-de Haes-Textiel-Industrie) 
opgericht. In de loop van de jaren 70 van de 20e eeuw werden vele 
bedrijfsonderdelen afgestoten of overgeplaatst. BEHTI is later De Haes 
Holland gaan heten. BEHTI werd in 1965 onderdeel van de Koninklijke 
Nederlandse Textiel Unie (KNTU), waarin een 14-tal, voornamelijk Twentse 
bedrijven samenwerkten, maar ook deze ging in 1973 failliet.  
Waar de fabriek vroeger stond in Eindhoven, is nu woningbouw verrezen. 
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