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De familie Poels.
Rond het jaar 1715 koopt Johannes Poels, geboren in 1687 op den Hoebert (Veltum), de “Hofstad” De Liet aan de
Heide, die voorheen eigendom was van de schepen Jacob Geurtjens.
De Liet is een van de oudste boerderijen van de gemeente Venray. Toen Maarten Schenk van Nijdeggen aan het eind
van de 16de eeuw geheel Venray liet platbranden, met uitzondering van de Grote Kerk en het klooster “Jerusalem”
(waar een zuster van hem ingetreden was), verbleef hij met zijn staf op De Liet. De boerderij is in 1971 gesloopt.
Johannes Poels is behalve landbouwer ook een aanzienlijk schapenhouder geweest, zoals blijkt uit de veestaat van
1793. Hij bezit in dat jaar een kudde van 30 schapen.
Johannes Poels is 2 keer getrouwd en heeft uit deze huwelijken 6 kinderen gekregen, waarvan 3 zoons.
De oudste zoon, Henricus (1723), erft later de ouderlijke boerderij.
De tweede zoon, Lambert (1726), koopt in 1769 Everspláts aan de Heide.
Wij volgen hier de lijn van Henricus Poels (1723 – 1785).
Evenals zijn vader trouwt hij 2 keer. Uit zijn eerste huwelijk met Henrina Janssen heeft hij 6 kinderen. Na de dood
van zijn eerste vrouw trouwt hij met Margaretha Reynkens die hem nog eens 3 kinderen schenkt.
Twee zoons van Henricus Poels kunnen we beschouwen als de “stamvaders” van de Grote Compagnie:
Martin Poels ( uit het eerste huwelijk) en
Henricus Poels jr. ( uit het tweede huwelijk).
Hun nakomelingen hebben, minstens getalsmatig, in de geschiedenis van de Grote Compagnie gedomineerd, vanaf
haar ontstaan tot aan haar opheffing.
Martin Poels (1759 – 1818) trouwt in 1789 met Joanna Rutten uit Bergen, afkomstig van het oude goed “De
Vorsthof” aldaar. Op dit stamhuis van de bruid blijft het echtpaar wonen tot omstreeks 1800. Dan koopt Martin
Poels een boerderij op het Brukske. Martin en Joanna krijgen 7 kinderen; hiervan zijn 2 zoons van belang ivm de
Grote Compagnie:
Gerard Poels (1799-1857). Hij is degene die in 1824 een buitenlands paspoort aanvraagt en als beroep
“koopman in schapen”opgeeft. In 1827 trouwt hij met Theodora Elbers en betrekt de boerderij Martinepláts
in Weverslo. Zij krijgen 8 kinderen.
Henricus Poels (1806 – 1877). Deze jongste zoon van het echtpaar Poels-Rutten
en broer van Gerard wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van de
Grote Compagnie, hoewel hij waarschijnlijk nooit voor de schapenhandel in het
buitenland is geweest. Hij werd zowel de “Rojje Poels” als de “Kwojje Poels”
genoemd (beide eigenschappen hadden betrekking op zijn uiterlijk). Hij is vele
jaren wethouder van de gemeente Venray geweest.
Hij is in 1836 getrouwd met Joanna Camps. Zij nemen de boerderij in het Brukske
over en krijgen 9 kinderen. Alle 4 hun zoons zijn lid geweest van de grote
Compagnie.
Henricus Poels jr. (1772 – 1841) trouwt met Hermina Evers, afkomstig van Messepláts. Dit echtpaar krijgt 9 kinderen.
3 Zoons zoeken hun kostwinning o.a. in de schapenhandel:
Henricus Poels (1805 – 1877). Hij was schapenherder van beroep. Hij was 2 keer getrouwd en had in totaal 8
kinderen. Zij zoon Frans (1848) is bij de Grote Compagnie betrokken geweest.
Martinus Poels (1807 – 1889). Hij trouwt in 1838 met Gertruda Verdellen en vestigt zich op de ouderlijke
boerderij van Gertruda, de Haanspláts op de Heide. Zoon Herman (1842) vertrekt in 1862 naar Gamain –
Ramecroix (België).
Jan Poels (1815 – 1882). Deze ongehuwd gebleven zoon was koopman in schapen.
We nemen aan, dat de Grote Compagnie rond 1830 slechts 4 leden heeft gehad: Gerard en Henricus Poels uit het
Brukske en hun beide neven (eveneens broers) Henricus en Martinus Poels. Dus een informeel familiebedrijf, op
zoek naar alternatieve kostwinning.
Activiteiten: in de aanloop naar de lente worden de wandelroutes rond Merselo weer op orde gebracht voor het nieuwe
seizoen. In februari worden al de eerste lammetjes bij de schaapskudde verwacht!

