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Aan de boorden van de Rio de la Plata. 
Zoals vorige keer vermeld vertrokken Gerard van Meijel en Jan Poels in 1891 naar Buenos Aires in Argentinië om 
daar zoveel en goedkoop mogelijk Argentijnse schapen te kopen. 
Omdat Gerard en Jan geen aantekeningen hebben gemaakt van hun Argentijnse bevindingen, zijn we voor de 
informatie volledig afhankelijk van enkele briefwisselingen. 
Op 23 november 1891 schrijft Jan Poels aan boord van het stoomschip Elbe, dat op weg is van Southampton naar de 
Spaanse haven Vigo: “Wij zijn hier in de eerste klas de eenigen, die deze reis voor den eersten keer maken, en 
denken de meeste mensen hier aan boord nog minder over zulk een reisje dan bij ons sommige boeren als ze met 
biggen naar Venloo moeten”. 
Half december is het tweetal in Argentinië reeds druk bezig met onderhandelingen over eventuele verschepingen 
van schapen en ossen. Het blijkt moeilijk om boten te vinden en vrachten te contracteren. Bovendien laat de 
kwaliteit te wensen over: veel schapen zitten vol schurft en zijn kreupel. 
Ze kunnen al aardig met de Spaanse taal overweg: “Voor ons vak is engelsch evenzeer nodig als spaansch, want alle 
hoofdboeren zijn engelsch, evenals hier in de stad onze bank en ¾ van de stoombootmaatschappijen”. 
Voor de financiering van de handel maakten ze gebruik van de Banco de Lóndres y Rio de la Plata. Gezien het geringe 
aantal schapen op deze eerste reis hebben ze de bank niet zo vaak nodig gehad. 
De staatkundige situatie in het zuidelijk gedeelte van Latijns-Amerika was vlak voor de eeuwwisseling een andere 
dan nu. Het huidige Argentinië werd de Verenigde Provinciën van de Rio-de-la-Plata genoemd. Het was een 
republiek die grensde aan Paraguay, Chili, Patagonië (Indiaans territorium), Bolivia en de Atlantische Oceaan.  

Het land telde ruim 900.000 inwoners op een oppervlakte 
van 720.000 vierkante mijl. Een groot gedeelte van het land, 
vanaf de rivier de Paraguay tot aan het Chiquitos-gebergte, 
wordt bedekt door de pampa’s: een hoog gelegen en zeer 
droge vlakte, doorsneden door talrijke kleine rivieren. De 
schaarse dierlijke bewoning van de pampa’s bestond 
oorspronkelijk uit struisvogels en guanaco’s, maar de 
Spanjaarden hebben paarden en hoornvee binnengebracht 
dat zich vanaf de 16de eeuw sterk vermeerderd heeft en in 
wilde troepen rondzwerft. 
Rond 1850 wordt op de estancia’s, uitgestrekte 
landbouwbedrijven, op grote schaal schapenteelt bedreven.  

     Indianen in Argentinië (nalatenschap Louis Raedts) 

Ook deze dieren lopen in het wild rond. Op elke 1000 schapen hebben deze bedrijven één herder met een knecht in 
dienst. 
De haven van Buenos Aires heeft vanaf 1822 grote betekenis gehad voor de uitvoer van gedroogd rundvlees, 
beenderen, huiden en wol naar Engeland. 
Argentinië verklaarde zich in 1816 onafhankelijk in een confederatie met Paraguay en Uruguay en werd in 1829 een 
zelfstandige republiek. 
Jan Poels en Gerard van Meijel hebben Argentinië bezocht in de historische periode van 
economische omschakeling, toen landbouw en veeteelt in dit uitgestrekte land drastisch 
werden gemoderniseerd en gericht op de export. Op 4 maart 1892 schrijft Jan Poels aan zijn 
collega’s van de Venrayse Compagnie dat zij niet begrijpen dat hun eerder  aangeschafte 
schapen en ossen zo weinig hebben opgebracht. Zij hopen dat het met de volgende lading 
beter gaat. Anders zullen ze niet lang meer in Argentinië blijven. 
Vervolgens gaat het toch wat beter met de handel. Op 22 juni 1892 schrijven Jan en 
Gerard:”Wij zullen natuurlijk erg blij zijn naar huis te komen en toch zal het ons veel spijten dit           guanaco            
land zoo te moeten verlaten, vooral daar het schijnt dat de tijd nu gekomen is  om geld te verdienen, en dat zoo 
wegloopen en voor anderen den weg gebaand te hebben.” Jan Poels dringt aan op uitzending van twee andere 
compagnons, Louis Raedts uit Venray en Martin Poels jr. uit Warcoing, want hij gelooft dat nu “de tijd gekomen is 
om geld te verdienen:. Wat dat betreft heeft hij volledig gelijk gekregen. 


