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Het  ontstaan van Poels & Co. 
 
Louis Raedts heeft tot zijn dood in 1907 de boekhouding van de Grote Compagnie gevoerd. Uit stukken uit de 
periode van 1889 tot 1907 blijkt, dat de compagnie haar activiteiten heeft aangepast aan de ontwikkelingen in de 
internationale markt.  Men beperkt zich niet meer tot het opkopen van schapen op boerderijen en landgoederen in 
Duitsland en de export van deze dieren naar Engeland. Men probeert daar ook een zo groot mogelijk deel van de 
binnenlandse handel in handen te krijgen. Er worden ook op zeer grote schaal schapen geslacht, voordat het vlees 
naar Engeland wordt geëxporteerd. Een opmerkelijk deel van de winst heeft betrekking op vellen, wol, darmen, 
nieren, vet en slachtafval. 
Ondanks dit alles, wordt het werk van de compagnie steeds moeilijker. Ten tijde van de dood van Louis Raedts zijn 
de prijzen voor schapen in Frankrijk en Engeland drastisch gedaald door de invoer van veel goedkoper vee en vlees 
uit Zuid-Amerika, Australië en ook Rusland. Op de Duitse markt krijgt de compagnie te maken met een toenemende 
concurrentie van Duitse handelaren. 
De Grote Compagnie bestaat in 1907 nog uit vertegenwoordigers van 3 families. Het merendeel behoort tot de 
familie Poels. De gebroeders Hendrik en Martin Wismans en Peter Camps zijn weliswaar volwaardige vennoten, 
maar wanneer het aankomt op meerderheidsbeslissingen moeten zij zich neerleggen bij wat de anderen (leden van 
de Fam. Poels) voorstaan. 
Henry Trynes heeft zich kort na de eeuwwisseling als actief handelslid uit de compagnie teruggetrokken. Hij 
ontwikkelt een veelzijdige bedrijvigheid op andere terreinen. In 1900 verwerft hij het handelsagentschap van het 
gemeentelijk Veenbedrijf in Deurne. In die tijd sticht hij ook een steenfabriek in Overloon. Als lid van de Provinciale 
Staten krijgt hij het klaar dat Venray de vestigingsplaats wordt van twee psychiatrische instellingen “St. Servatius”in 
1907 en “St. Anna” in 1908. 
Jan Poels, inmiddels 37 jaar, is degene die na 1907 het feitelijke leiderschap in de compagnie overneemt van Louis 
Raedts. Hij organiseert de aanvoer van schapen uit Denemarken (Esbjerg) in hoofdzaak voor de Franse markt. Al in 

1899 heeft Gerard van Meijel, het compagnielid in Warcoing, zich met het oog op de 
invoer van schapen in Frankrijk gevestigd in Duinkerken. In 1902 verhuist hij naar 
Lille; hij handelt twee keer per week op de veemarkten van Parijs, Poissy en Pantin. In 
1908 betrekt hij in Warcoing het ouderlijk huis van zijn vrouw, Victoria Poels. Samen 
met zijn zwagers Martin jr. en Eugène Poels, beide lid van de Venrayse compagnie, 
beheerst hij een groot deel van de schapenhandel in Parijs en Noord-Frankrijk. 
Om de mogelijkheden van internationale veehandel te onderzoeken reist hij naar de 
Verenigde Staten (zoals zijn oom Peter Jan Poels uit Londen al eerder gedaan heeft). 
De export van schapen uit de V.S. is door de compagnie nooit echt tot ontwikkeling 
gebracht. In plaats hiervan is men zich gaan toeleggen op de invoer vanuit Argentinië, 
eerst van uitsluitend schapen, later ook van hoornvee (ossen). 

Directie van Poels & Co Antwerpen.             In 1906 neemt  Henricus Poels Hzn. jr, zoon van “Soekerei” Poels  van de Venrayse  
Jan, Martin jr en Henri Poels Hzn. 1910       Langstraat zijn intrek in Hotel d’Industrie  in Antwerpen, waar tevens enige 
kantoorruimte wordt gehuurd.  Daar begint hij met zijn neef Jan Poels met het opzetten van een handelsorganisatie 
die spoedig de naam Poels & Co. krijgt.  In zekere zin is deze firma de 
opvolgster van Raedts en Co., maar het is geen gelegenheidsbenaming meer. 
Het is een echt vennootschap. 
 In 1909 wordt de zetel van Poels en Co. overgeplaatst naar een kantoorpand in 
het centrum van Antwerpen. Vanaf 1910 zich nog uitsluitend af in Antwerpen.  
Poels en Co. evolueert in deze tijd meer en meer tot een familieonderneming, 
geleid door en in het bezit van de familie Poels. Tot en de eerste wereldoorlog 
blijft de firma zich toeleggen op de import van schapen en later hoornvee via 
de Antwerpse haven. De afzet richt zich op België en Frankrijk en incidenteel 
op Engeland. Terwijl de handen in Duitse schapen geleidelijk terugloopt, neemt 
die uit Denemarken en Argentinië in omvang toe. 
                                                                                                                                                                                                         Jan en Henri Poels Hzn. bij de Hallen in Parijs. 


