
 

Lodewijk Gerardus Le Poole (1848-1908), keldergraf 153, vak B 

Textielfabrikant en maatschappelijk betrokken 
 

Personalia Lodewijk Gerardus Le Poole 

Geboren: 25 juni 1848 te Leiden 

Zoon van: Samuel Jacob Le Poole en Cornelia Johanna Gaudina de Coningh 

Gehuwd met: Charlotte Dorothee Marie de Vriese op 19 juni 1871 te Leiden 

Overleden: 10 oktober 1908 te Leiden 

Begraven: 14 oktober 1908 
 

Samenvatting 

Louis Le Poole is een telg uit een Leidse textielfabrikantenfamilie. Het bedrijf is al in 

1680 gesticht. De firma, die in de achttiende eeuw de naam J. & A. Le Poole krijgt, is 

gevestigd aan de Garenmarkt. 

 Louis wordt in 1848 geboren en gaat, na de lagere school in Leiden en de 

Handelsschool in Amsterdam doorlopen te hebben, een drietal jaren naar Engeland, 

waar hij zich in het bedrijf van een vriend van de familie Le Poole bekwaamt in de 

moderne textielindustrie. 

 Als hij in 1870 terug is in Leiden wordt hij vennoot bij het familiebedrijf. Een jaar 

later treedt hij in het huwelijk met Charlotte Dorothee Marie de Vriese. Het echtpaar 

krijgt zes kinderen, waarvan er twee jong overlijden. 

 De firma Le Poole is gespecialiseerd in de vervaar-

diging van wollen stoffen en vlaggendoek. Het bedrijf 

gaat met zijn tijd mee en weet door innovatie steeds 

weer te overleven. Louis is een goede werkgever met 

hart voor zijn werknemers. Hij zal tot 1896 bij de firma 

blijven. 

 Naast zijn bedrijf is deze Le Poole betrokken bij vele 

maatschappelijke Leidse aangelegenheden. Hij is 

diaken van de Doopsgezinde kerk, regent van het 

Bethlehemhofje en penningmeester van diverse orga-

nisaties. Ook is hij gedurende tien jaar lid van de Leidse 

gemeenteraad. 

 Als hij zich in 1896, hij is dan pas 48 jaar, terugtrekt 

uit het familiebedrijf, gaat hij zich bezighouden met de 

archieven van de Nederduitsch Hervormde gemeente. 
 

Louis Le Poole (1904) 

 Op 10 oktober 1908 overlijdt Lodewijk Gerardus Le Poole en wordt hij begraven 

op de begraafplaats Groenesteeg. Bij zijn graf worden door voorganger Kühler de 

verdiensten van deze bescheiden en vriendelijke man op waardige wijze herdacht. 

 

 



 

 

Volledige versie 
 

Ouders en gezin 

Lodewijk (Louis) Gerardus Le Poole wordt op 25 juni 1848 geboren als jongste zoon 

van de textielfabrikant Samuel Jacob Le Poole (1800-1866) en Cornelia Johanna 

Gaudina de Coningh (1807-1867), een gezin dat uit negen kinderen bestaat. 
 

 
Geboorteakte Louis Gerardus Le Poole 

 

 Op 19 juni 1871 trouwt Louis Le Poole met Charlotte Dorothée Marie de Vriese 

(1847-1928), dochter van de hoogleraar Willem Hendrik De Vriese en Charlotte 

Theodore Antonia Bosse. Het echtpaar gaat wonen op Gerecht 10 en krijgt zes 

kinderen: Charlotte (10 mei 1872), Samuel Jacob (9 oktober 1873), Cornelia Johanna 

(10 september 1875), Dorothée Louise (26 juli 1877), Françoise Antoinette (23 juli 

1882) en Louise (26 juni 1885). De oudste dochter Charlotte wordt slecht acht jaar; 

Dorothée Louise overlijdt al na vijftien maanden; Cornelia Johanna zal de 

respectabele leeftijd van 95 jaar halen. 



 

 
Gezicht op de achtergevel en de tuin van Gerecht 10, het woonhuis van de familie Le Poole (1884). 

 

Opleiding 

Na zijn eerste schooljaren in Leiden volgt Louis een opleiding aan de Handelsschool 

te Amsterdam. Om zich verder voor te bereiden op zijn toekomstige functie als 

vennoot van de firma J. & A. Le Poole, gaat hij in 1867 naar Bradford, Yorkshire in 

Engeland, waar hij drie jaar werkzaam is bij de firma Fred Illingworth, een bevriende 

ondernemer.1 

 

Vennoot 

Als Louis terugkeert uit Bradford, wordt hij vennoot bij het familiebedrijf Le Poole. Hij 

zal vijfentwintig jaar lang, tot 1896, vele jaren samen met zijn oudste broer Samuel 

(1834-1891) leiding geven aan dit familiebedrijf, dat in deze jaren een vooraan-

staande positie inneemt in de internationale textielwereld. 

 Het bedrijf fabriceert lichte stoffen, voornamelijk bestemd voor China. Het proces 

omvat het wassen, kammen en spinnen van de wol en tevens het weven en verven 

van de stoffen. Dit alles wordt heel zorgvuldig gedaan; door mannen, want er werken 

(nog) geen vrouwen in de fabriek.  

 Louis Le Poole zorgt goed voor zijn werknemers, niet alleen in het bedrijf zelf, 

maar ook op het gebied van huisvesting. Hij laat in 1872 voor hen een twaalftal 

woningen bouwen. 

                                            
1
 In 1884 brengt het echtpaar Illingworth een bezoek aan de familie Le Poole-de Vriese in Leiden. Mrs. 

lllingworth beschrijft dit bezoek in haar, met vele foto’s geïllustreerde, publicatie “A fortnight in 
Holland”. Françoise Le Poole, dochter van Louis, heeft een vertaling van dit artikel gepubliceerd in het 
Leids Jaarboekje van 1948 pp. 140-147. 



 

 
De grein- en saaifabriek van de firma Le Poole aan de garenmarkt 

 

 

 



 

Maatschappelijke activiteiten 

Louis Le Poole vervult vele maatschappelijke 

functies. Hij is regent van het Bethlehemhofje (1881-

1908), bestuurslid van het Rode Kruis (1882-1897) 

en van de vereniging van Zondagsscholen (1876-

1894), van het genootschap Mathesis Scientiarum 

Genitrix (1882-1892), van de Leidsche Maatschappij 

tot Weldadigheid (1885-1894) en van de Leidsche 

Hulpbank (1886-1894). Ook is hij bestuurslid van de 

Kamer van Koophandel (1881-1895) en gedurende 

tien jaar (1886-1895) lid van de Leidse gemeente-

raad, waar hij zijn broer Samuel opvolgt die tussen 

1868 en 1886 het raadslidmaatschap bekleedde. 

 

 
Portret Louis Le Poole (1880) 

 

De Doopsgezinde Gemeente 

In 1896 trekt Louis de Poole zich terug uit 

de firma en het publieke leven. Hij is dan 

pas 48 jaar en gaat zich intensief bezig-

houden met andere zaken. Op verzoek van 

de Gemeentecommissie ordent hij het 

archief van het Nederduitsch Hervormde 

Kerkgenootschap.  

 Als dit werk in 1898 af is, gaat hij het 

archief van het Arme Wees- en Kinderhuis 

catalogiseren; een moeilijk karwei, dat hij 

voortreffelijk weet te klaren. Daarna wordt 

door hem ook het archief van de Kerkeraad 

van de Nederduitsch Hervormde Gemeente 

op orde gebracht. In 1905 publiceert Louis 

zijn bevindingen onder de titel Bijdragen tot 

de kennis van het kerkelijk leven onder de 

Doopsgezinden. 

 Maar zijn meeste interesse gaat uit naar 

de Doopsgezinde Gemeente, waarvoor hij 

actief is als diaken vanaf 1872 tot zijn dood 

in 1908. Vanaf 1878 is Louis ook secretaris 

van de Kerkeraad.  

 

 

 



 

Zijn overlijden 

Op 10 oktober 1908 komt Lodewijk Gerardus Le Poole, zestig jaar oud, onverwachts 

te overlijden. Vier dagen later wordt hij begraven op de begraafplaats Groenesteeg in 

het familiegraf Le Poole, waar ook zijn echtgenote en ongetrouwde dochters Cornelia 

Johanna (1875-1971) en Françoise Antoinette (1882-1961) zijn begraven. 

 Bij zijn begrafenis worden bij het graf door voorganger Kühler gesproken. Deze 

herdenkt Louis Le Poole en noemt hem een bescheiden en vriendelijke man. Ook in 

de Zondagbode worden waarderende woorden aan zijn nagedachtenis gewijd. 
 

  
Familiegraf Le Poole Overlijdensakte 

 

De Le Poole’s en de textielfabriek 

Anthony Le Poole, geboren omstreeks 1595, wordt op 19 april 1627 als poorter van 

Leiden ingeschreven. Anthony is evenals zijn zoon Jacob (1624-1693) kleermaker. 

Vanaf de volgende generaties wordt de oudste zoon Jacob genoemd: Jacob II (1651-

1704), Jacob III (1693-1750) en Jacob IV (1727-1803).  

 In 1680 wordt Jacob II fabrikant in greinen (grove wollen stoffen) en hij kan 

beschouwd worden als stichter van het familiebedrijf Le Poole. Zijn zoon en klein-

zoon (Jacob III en IV) treden in zijn voetsporen. In 1726 heeft de weverij aan de 

Hogewoerd elf persen voor laken en negen voor grein. 

 Vanaf Jacob IV krijgen de oudste zonen de naam Samuel (Jacob): Samuel I 

(1764-1826), Samuel Jacob II (1800-1866), Samuel III (1834-1891) en Samuel Jacob 

IV (1862-1915). Samuel Jacob II is de vader van ‘onze’ Lodewijk Gerardus en 

Samuel III is dus  zijn oudste broer. 

 Rond 1770 is de firma de belangrijkste greinfabrikant van Leiden met een derde 

van alle ingebrachte stukken in de greinhal, waar alle producten verplicht gekeurd 

moesten worden. 

 In 1773 koopt Jacob IV, die samen met zijn broer Abraham het bedrijf J. & A. Le 

Poole heeft gedoopt, een aantal panden aan de Garenmarkt, waar het bedrijf vanaf 

dat moment gevestigd blijft. 

 
 



 

 
Fabrieksmerk van Jacob en Abraham Le Poole 

[Bundels sajet en pakken grein, waar bovenop een hond ligt, tussen twee engeltjes met het label Le 

Poole (LP) en het wapen van Leiden; links een oosterse koopman met kamelen; rechts een Hollandse 

koopman met schepen op de achtergrond] 
 

Vier jaar later doet de gelegenheid zich voor 

om het bedrijf een nieuwe impuls te geven 

door vlaggendoek te gaan vervaardigen. De 

gemeente Leiden biedt tegen een lage prijs 

een stuk grond aan, achter de panden die Le 

Poole al in bezit heeft. 

 De nieuwe en goedkoop geproduceerde 

stoffen slaan aan en vinden hun weg naar de 

Oostzeelanden, Oost- en West-Indië, Italië en 

Zwitserland. De firma Le Poole is tot aan de 

liquidatie in 1936 vooral bekend als vlaggen-

doekfabrikant. 

 In 1840 laat Samuel Jacob Le Poole, de 

vader van Louis, op de Garenmarkt een 

nieuw bedrijfsgebouw neerzetten. Dit wordt 

ingericht met moderne stoommachines en 

daarmee aangedreven spinmachines. In de 

volgende decennia wordt het bedrijf uitge-

breid door de aankoop van aangrenzende 

percelen.  
 

Het nieuwe bedrijfsgebouw (1840) 
met er voor waterpomp met garenklos 

 



 

 Na Samuel Jacob gaan zijn zonen Samuel en Louis het bedrijf leiden. Zij hadden 

in Engeland al gezien dat daar wetten ter bescherming van de werknemers, met 

name vrouwen en kinderen, bestonden. Deze wetten zijn in hun ogen niet alleen van 

sociaal belang, maar ook gunstig voor het bedrijf, omdat de arbeiders minder 

vermoeid raken, daardoor minder fouten maken en een lager ziekteverzuim hebben.  

 Zij maken zich in Leiden sterk voor betere werkomstandigheden voor de werk-

nemers in het algemeen door overreding van hun medefabrikanten. Ook richten zij 

zich tot de overheid met het verzoek met wetgeving in te grijpen.  

 Onder de volgende generatie Le Poole die het bedrijf leidt (de zonen van Samuel 

en Louis, die beiden Samuel Jacob heten), krijgt de Leidse textielindustrie, dus ook 

Le Poole, steeds meer concurrentie van Tilburg. Door in plaats van grein over te 

schakelen op damast weet de firma goed stand te houden. Le Poole is in staat om 

met veel innovaties steeds weer te overleven. 

 Samuel Jacob sr., de zoon van Louis’ broer Samuel, blijft ongetrouwd en overlijdt 

in 1915. Na de dood van Louis’ zoon Samuel Jacob in 1931, komt het bedrijf in 

handen van Louis’ kleinzonen Jacob en Anthony. Deze zijn echter niet van plan om 

het bedrijf over te nemen, wat leidt tot het einde van het familiebedrijf in 1936. 

 Het fabriekspand aan de Garenmarkt blijft tot 1965 staan. Dan wordt het afge-

broken voor de aanleg van een parkeerterrein en evenementenplein. Een herinnering 

aan dit familiebedrijf is nog terug te vinden op het bedrijventerrein Roomburg in 

Leiden, waar een van de straten de naam ‘Le Pooleweg’ heeft gekregen. 
 

 
 

Bronnen 

Lodewijk Kallenberg: Leidse Glorie - Rondleiding over de historische begraafplaats 

Groenesteeg, Leiden, 2013. 

Leids Jaarboekje 1848, pp. 140-147. 

Ingrid W.L. Moerman: De familie Le Poole, Jaarboek Dirk van Eck, 1996, pp. 66-87. 

H.M. Illingworth: A fortnight in Holland, Leids Jaarboekje 1948, pp. 140-147 (vertaald 

door Françoise Antoinette Le Poole). 

Websites: 

https://hetnoordwijkblog.com/2012/08/29/blog3529-lodewijk-louis-gerardus-le-poole-1848-1908/ 

https://oudleiden.nl 

 

Auteur 

Lodewijk Kallenberg (maart 2018) 


