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“Big John” verlaat de compagnie; vaste voet in Argentinië.
“18 West Smithfield E.C. London. Dec. 24 1886.
Geachte Cameraten,
zoals u allen reeds bekend is neem ik met deze reekening afscheid van de Compagnie. De reden dat ik mij verplicht
voel zulks te doen, is, dat toen ik makelaar ben geworden (d.i. vertegenwoordiger van de Grote Compagnie), ik toen
beloofde dat indien alles goed ging, (ik) na een betere tijd wat wilde afstaan. Wel, alles heeft goed gegaan.
En is het nu juist 10 jaren dat ik een groote onderneming met een licht hart ondernam. Het grote succes wat mij er is
toe gevallen, heb ik grootendeels aan de Compagnie te danken. En daarvoor ben ik dankbaar. Ik sta daarom mijn
aandeel af en zal met den zelfde ontmoeyenden eiver voor de Welstand van de Compy. blijven voortwerken. (Get.)
P.J. Poels.”
Met dit schrijven nam Peter Jan (Hannes) Poels afscheid van de Grote Compagnie. Sedert hij zich in Londen heeft
gevestigd, heeft hij er goede zaken gedaan. Hij was de man die verantwoordelijk was voor de invoer en verkoop van
de tienduizenden schapen die de Compagnie jaarlijks naar Engeland verscheepte. Hij bracht ze op de markt van
Smithfield, waar hij spoedig de bijnaam “Big John” kreeg.
Het uittreden van Big John betekent niet, dat alle handelsrelaties verbroken worden. Integendeel. De Londense
handel van de Compagnie blijft via Peter Jan Poels gaan, maar deze heeft besloten in Londen een zelfstandige
onderneming op te richten in associatie met zijn Engels compagnon Brewster: Poels & Brewster.
Aanvankelijk werd de stap die Big John zette door de Compagnie niet in dankbaarheid afgenomen. Maar..... Big John
was wel degene die zag, dat het voor de continuïteit van de handel nodig was zich niet tot het verhandelen van
schapen te beperken, maar ook de mogelijkheden van vee- en vleeshandel te onderzoeken.
Daarvoor reist hij naar Amerika. Eerst naar Noord-Amerika. Hij ziet dat de vleesproductie daar door de snel
toenemende bevolking volledig zal worden opgenomen.
Dan naar Zuid-Amerika. De landen aan de Rio de la Plata hebben van oudsher handelsrelaties met Engeland.
Schepen met vee uit Argentinië zijn geen uitzondering in Britse havens. Zij zijn tot nu toe geen bedreiging geweest
voor de handel. Deze situatie is op slag veranderd, als de eerste koelschepen geregelde diensten tussen ZuidAmerika en Engeland gaan onderhouden. De veeteelt wordt explosief uitgebreid voor de uitvoer. Peter Jan Poels
heeft commerciële feeling genoeg om te beseffen dat hij er vanaf het eerste uur bij moet zijn.
Hij fungeert als zakelijk opdrachtgever voor de handelsreizen in 1892 en 1893 vanuit Venray.
In 1898 vertrekt er vanuit Venray een min of meer permanente vertegenwoordiger naar Argentinië:
Henri Poels, de op 17 maart 1873 geboren zoon van Jan Willem Poels van Hotel de Zwaan.
Op de teerdagen in 1902 doet hij het voorstel om in Argentinië een invriesfabriek te bouwen, maar dit
idee wordt afgewezen. De andere leden van de Compagnie willen zich bij de handel in levend vee
houden.
In 1905 neemt Peter Jan Poels (Big John) het initiatief om een diepvriesfabriek te stichten in Zarate,
ongeveer 100 kilometer noordwestelijk van Buenos Aires. De directie wordt gevoerd door Jim Brewster
en Albert John Poels.
Henri Poels
In 1922 wordt in de directie ook een zoon van Jan Poels uit Venray
opgenomen: Frans (1901-1972).
In 1932 wordt op initiatief van Albert John Poels een grootscheeps veeteeltproject
opgezet in de streek van Gualeguachú, ten noorden van de hoofdstad Buenos Aires. Hier
stimuleert het bedrijf, door middel van voorlichting en financiële steun, de boeren tot
het fokken en vetweiden van vee, met het oog op de export van ossen naar Europa. De
dieren worden op contract aan de maatschappij geleverd en uitgevoerd. Gualeguachú is
uitgegroeid tot een van de grootste veeteeltcoöperaties in Argentinië. Ook de Venrayse
familie Camps heeft haar aandeel gehad in deze Argentijnse activiteiten.
Nico en Martin (zoons van Peter Camps van de Grote Compagnie) vertrokken begin
twintigste eeuw naar Zarate. Nico sticht naderhand een zelfstandige groothandel in
vlees.
Martin Camps, de oudste zoon van Peter, vertrok in 1908 naar Argentinië en heeft zijn avonturen aan de Rio de la
Plata op schrift gezet.

