
 

Françoise Antoinette le Poole (1882-1961) keldergraf 153, vak B 
 
Personalia 

Geboren: 23 juli 1882 te Leiden 

Dochter van Louis Gerardus le Poole en Charlotte Dorothée Marie de Vriese 
Ongehuwd 

Overleden: 5 januari 1961 te Leiden 

Begraven: 9 januari 1961 

 

Samenvatting 

Françoise Antoinette Le Poole wordt in 1882 geboren. Zij is de op een na jongste in 

een gezin met zes kinderen. Le Poole is een bekende Leidse textielfabrikantenfamilie. 

Na een particuliere lagere school gaat zij naar de meisjes-HBS aan de Garenmarkt, 

voor haar bekend terrein want aan de Garenmarkt is het bedrijf Le Poole gevestigd. 

Het gezin woont aan het Gerecht.  

 Françoise wil geschiedenis gaan studeren, maar haar ouders beslissen dat zij een 

jaar in Bonn op kostschool gaat. Daarna gaat zij haar inmiddels uit de firma terugge-

treden vader helpen met archiefwerk voor de Hervormde Kerk. Tussen 1915 en 1920 

helpt zij het textielbedrijf met de boekhouding en is zij in Den Haag secretaresse van 

de inspecteur die toezicht houdt op een krankzinnigengesticht.  

 Als haar moeder omstreeks 1920 langdurig ziek wordt, zegt zij haar werk op om 

haar te verzorgen. Tussen de bedrijven door haalt zij haar boekhoudexamen. Als haar 

moeder in 1928 overlijdt gaat Françoise zich volledig wijden aan administratieve werk 

in het familiebedrijf.  

 In haar vrije tijd doet zij vrijwilligerswerk, onder 

andere voor de historische vereniging Oud Leiden 

en de Lakenhal. Hier komt haar belangstelling voor 

(Leidse) geschiedenis goed van pas.  

 Ook is zij zeer betrokken bij de Leidse hofjes, met 

name bij het St. Annahofje, waarvan Françoise 

regentes is. Zij heeft vele functies, slaat geen 

vergadering of receptie over en is een ‘bekende 

Leidenaar’.  

 Als de Leidse Hout net is geopend, laat zij in 1932 

in de hieraan gelegen Van Slingerlandlaan een wo-

ning bouwen. Hier ontvangt zij gastvrij haar vrienden 

en familie. Ondanks haar oplopende leeftijd blijft zij 

overal actief, wat niet altijd wordt gewaardeerd. Op 

5 januari 1961 overlijdt zij plotseling. De dag daar-

voor had zij in haar auto nog door de stad gereden. 

 

 
Françoise Antoinette Le Poole 



 

Volledige versie 
 

Ouders en gezin 

Françoise Antoinette Le Poole wordt op 23 juli 1882 te Leiden geboren. Zij is een telg 

uit een Leidse textielfabrikantenfamilie; dochter van de textielfabrikant Louis Gerardus 

le Poole (1848-1908) en Charlotte Dorothee Marie de Vriese (1847-1928). Zij wordt 

als vijfde kind geboren in een gezin van zes. Charlotte (10 mei 1872), Samuel Jacob 

(9 oktober 1873), Cornelia Johanna (10 september 1875), Dorothée Louise (26 juli 

1877) gaan haar voor en Louise (26 juni 1885) wordt als laatste kind geboren. Haar 

zusters Charlotte (op 13 juni 1880; 8 jaar) en Dorothée Louise (op 9 november 1878;15 

maanden) overlijden vroeg. Het gezin woont in het pand Gerecht 10. 
 

 
Geboorteakte 

 
Opleiding 
Op zesjarige leeftijd gaat Françoise Antoinette naar de lagere school, een particuliere 

meisjesschool van mej. De Lange aan de Hooigracht in een van de panden die later 

deel zou uitmaken van het St. Elisabeth ziekenhuis.  

 In 1890 wordt krijgt zij difteritis, een ziekte waaraan haar oudste zus Charlotte in 

1880 was overleden. Maandenlang kan zij geen onderwijs volgen, waardoor zij in de 

tweede klas blijft zitten, maar gelukkig overleeft zij deze ziekte.  
 



 
Achtergevel en tuin van het huis Gerecht 10 (ca. 1883) 

 (rechts Samuel Jacob en links Cornelia Johanna) 
 

Na de lagere school gaat Françoise Antoinette naar de meisjes-HBS aan de Garen-

markt, waar ook het bedrijf van Le Poole is gevestigd.  
 

 
Meisjes-H.B.S links en rechts de pomp met garenklos van Le Poole (ca, 1885) 

 

Eigenlijk wil Françoise geschiedenis gaan studeren maar haar ouders vinden een kost-

school in Bonn voor haar het beste; zij blijft er één jaar. Volgens eigen zeggen heeft 

zij daar niet veel bijgeleerd. Inmiddels is haar vader uit het bedrijf - een textielfabriek 

van ‘greinen en vlaggedoeken’- teruggetreden. Nietsdoen is voor hem geen optie en 

hij start daarom met het beheren van de archieven van de Nederlands Hervormde Kerk 

en het Heilige Geest of Arme Wees- en Kindertehuis aan de Hooglandse Kerkgracht. 



  

 
Aquarel van het Weeshuis aan de Hooglandsche Kerkgracht (H.P. Schouten) 

 

Maatschappelijk werk en mantelzorg 

Françoise helpt haar vader met het beheren van de archieven en zet dit werk voor de 

Nederlands Hervormde Kerk en het Weeshuis voort na de dood van haar vader in 

1908. Van het Nederlands Hervormde kerkbestuur ontvangt zij later een officiële 

aanstelling als archivaris. 

 In 1915 assisteert zij bij de boekhouding van het textielbedrijf. Dit is van korte duur, 

want in 1916 wordt Françoise secretaresse van de Inspecteur voor het Staatstoezicht 

op krankzinnigengestichten te Den Haag. 

 Als haar moeder langdurig ziek wordt, zegt zij deze baan op voor de verzorging van 

haar moeder. Zij gaat naast deze mantelzorg weer de boekhouding van de fabriek 

doen en haalt in 1923 het diploma boekhouden. In 1928 overlijdt haar moeder. 
 

De textielfabriek 

Haar broer Samuel Jacob krijgt na de dood van zijn vader met zijn neef - ook Samuel 

Jacob geheten - de leiding van het bedrijf in handen. In 1915 overlijdt deze neef en 

vanaf dat moment is broer Samuel Jacob in zijn eentje verantwoordelijk voor de gang 

van zaken. Na het overlijden van haar moeder zet Françoise Antoinette zich met ziel 

en zaligheid in voor het bedrijf. Zij haalt in 1931 nog de diploma’s Engelse handels-

correspondentie en typen. In datzelfde jaar overlijdt haar broer en komt de leiding in 

handen van een volgende generatie Le Poole. De concurrentie is groot en vijf jaar na 

het overlijden van haar broer wordt de fabriek in 1936 opgeheven.  

 

Andere activiteiten 

In dat jaar begint Françoise aan een nieuwe taak: de administratie van het Diacones-

senhuis als archiefambtenaar 2e klasse. Zij haalde haar diploma hiervoor in 1933.  



 Tot een studie geschiedenis is het nooit meer gekomen, maar als lid van de 

redactiecommissie van het Leids Jaarboekje, als bestuurslid (penningmeesteresse) 

van de Verenigingen Oud Leiden en van de Vrienden van de Lakenhal kan zij zich toch 

bezighouden met Leidse historie.  

 Daarnaast bekleedt zij diverse sociaal-maatschappelijke functies, zoals bij de Zuid-

Hollandsche Vereniging van het Groene Kruis waarvan zij dertig jaar lang penning-

meesteresse is, de Nationale Unie van de Nederlandse Soroptimistenclubs opgericht 

in 1932 met als doel de positie van vrouwen en meisjes te verbeteren, en bij de Hoge 

Commissie, gevormd door de Sociale Raad, om maar enkele functies te noemen. 

 Ook is zij regentes van het oudste Leidse hofje, het St. Anna Aalmoeshuis 

(St. Annahofje) aan de Hooigracht. De restauratie van dit hofje in de jaren 1939-1941 

komt tot stand door haar energieke medewerking. Als lid van de Hofjescommissie 

werkt zij mee aan een verantwoorde exploitatie van de Leidse hofjes. 
 

 
Bij het Annahofje op 25 juli 1935 (v.l.n.r. Francoise Antoinette le Poole,  

Henriëtta Julie de Fremery, generaal Th.J.F. Muller Massis en W.B. van Doorninck) 
 

Ook neemt zij intensief deel aan het stadsleven. Zij maakt vele aspecten van de 3 

oktoberviering mee en deelt onder andere jaren lang haring uit.  

 

Van Slingerlandlaan 

In 1932 laat zij een huis bouwen aan de Van Slingerlandlaan, waarin zij vele jaren 

achtereen familie en vrienden ontvangt. Bij die gelegenheden komt de familiegeschie-

denis van Le Poole ter sprake en worden allerlei curiositeiten van de familie getoond. 

Daaruit spreekt haar gehechtheid aan haar familie. Ook heeft zij, toen zij al over de 

zeventig was, een familiereünie georganiseerd, waar vele “Le Poole’s” - gekomen van 

heinde en ver - aanwezig waren. 



 
Het huis aan de Van Slingerlandlaan 

 

Laatste jaren en overlijden 

Tot op hoge leeftijd blijft zij al haar relaties, die  

van haar jeugd tot die van recente datum, 

aanhouden. Zij is bij vrijwel alle officiële ge-

beurtenissen in Leiden, en ook wel daarbui-

ten, aanwezig, waardoor zij een bekende 

Leidenaar is. Als haar gezondheid achteruit 

gaat, kan zij dat maar moeilijk aanvaarden. 

Dit komt onder andere tot uiting door het zich 

niet willen terugtrekken uit haar functies. Dit 

wordt door haar vrienden met deernis gade-

geslagen.  

 Op 5 januari 1961 overlijdt zij onverwacht 

op achtenzeventigjarige leeftijd. De dag 

ervoor had zij nog het St. Annahofje bezocht 

en een autoritje door de stad gemaakt.  

 
Staande voor de linnenkast met  

rechts dienstbode Geertje Elkerbout 

 Op 9 januari 1961 vindt onder grote belangstelling de teraardebestelling plaats in 

het familiegraf Le Poole op de begraafplaats aan de Groenesteeg, een graf waarin 

eerder onder andere haar ouders waren begraven en in 1971 haar zuster Cornelia 

Johanna begraven zou worden. 



 
Overlijdensadvertentie (Leidsch Dagblad 6 januari 1961) 

 

 
Overlijdensakte 

 

 

 
Krantenkop met intro (Leidsch Dagblad 6 januari 1961) 



 Onder de vele aanwezigen zijn de 

burgemeester, jhr. mr. F.H. van Kinschot, 

het bestuur van de vereniging Oud Leiden, 

de directeur van De Lakenhal, drs. J.N. 

van Wessem, vertegenwoordigers van het 

College van Kerkvoogden van de Leidse 

Hervormde Gemeente, van de Soropti-

mistenclub, van de afdeling Leiden van 

het Groene Kruis en van het College van 

Regenten van het St. Annahofje. 

 Het woord wordt gevoerd door dr. W.C. 

Braat, de voorzitter van de vereniging Oud 

Leiden, door mej. mr. M.E. Blok, de 

presidente van de Soroptimistenclub, door 

de heer Muller Massis, de voorzitter van 

het College van Regenten van het St. 

Annahofje en tot slot door mr. J. Le Poole, 

een neef van de overledene, die namens 

de familie dankt voor het grote medeleven, 

dat in deze dagen van zo veel zijden is 

ontvangen. 

 

 
Familiegraf Le Poole 

(keldergraf 153) 

 Na dit dankwoord besluit dr. S.L. Verheus, doopsgezind predikant, deze plechtig-

heid met het bidden van het “Onze Vader”. 
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