
Onmiddellijk is te zien dat hier een hondenkenner aan het werk is geweest.

‘Les Chiens de Relais’, ook van Camille Gaté, in Nogent-le-Retrou, in noordwest 
Frankrijk. (Foto: Deb’s).
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WAAR?
Mar del Plata (Argentinië) telt ruim 
600.000 inwoners, is gelegen aan de 
Atlantische Oceaan en ligt ongeveer 
400 kilometer ten zuiden van Buenos 
Aires. Het Plaza San Martin is een 
importante espacio verde en el centro 
– een belangrijke groene ruimte in 
het centrum van de stad. Het park 
staat vol met beelden en één ervan is 
Los Perros de la Plaza San Martin – de 
honden van de Plaza San Martin. 

WAT ZIEN WE?
Twee honden op een rechthoekige 
sokkel; de één staat, de ander ligt. 
Wie bekend is met hondenrassen, 
ziet direct dat het twee grote 
lopende jachthonden zijn – dus 
brakken. Ook is duidelijk te zien 
dat hier een hondenkenner aan 
het werk is geweest.

Los Perros de 
La PLaza San Martin
Overal ter wereld zijn ze te 
vinden. Staand en liggend, 
uitkijkend over water of 
straten en pleinen. Ze zijn 
onbeweeglijk en soms 
bedrieglijk echt. Vereeuwigd, 
omdat ze ons dikwijls een 
verhaal kunnen vertellen. 
ONZE HOND reist over de 
wereld en maakt een keuze 
uit de meest bijzondere 
standbeelden van honden...

TeksT en iLLusTraTies: RIA HöRTER



‘Los Perros de la Plaza de San Martin in Mar del Plata, Argentinië. Hun zwarte 
vachten glanzen in de Argentijnse zon en als het gebladerte niet te dicht is, zijn ze 
vanaf de straat te zien.

De Grand Bleu de Gascogne, een oude wolvenjager, die nu nog wordt gebruikt bij 
de jacht op groot wild. (Foto: Free-pet-wallpapers.com)
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Vooral de hoofden – adellijk en 
krachtig – en de sierlijke oren tonen 
groot vakmanschap. Het beeld is 
1,60 meter hoog en 1 meter breed. 
Bij één van de honden is bij de voet 
de letter G aangebracht. Het ras? 
Grand Bleu de Gascogne, één van de 
vier types Chiens Bleu de Gascogne, 
Franse brakken. 

HET VERHAAL ERACHTER
Voordat dit beeld in Mar del Plata 
terechtkomt, maakt het een wereld-
reis. Vanuit Frankijk komt het in 
eigendom van de vermogende Dr. 
Pedro Olegario Luro Pradère (1861-
1927). Hij is arts, zakenman, boer 
en houdt van de natuur, literatuur, 
politiek en kunst, maar vooral van 
de jacht. Hij organiseert in Argenti-
nië jachten op groot wild, waaraan 
de Europese aristocratie deelneemt. 
Ik vermoed dat hij het beeld uit een 
Franse tentoonstellingscatalogus 
koopt. Nadat zijn oude huis in Mar 
del Plata is gesloopt, gaat het beeld 
naar de Plaza Rocha. Daarna krijgt 
het een definitieve standplaats op 
de Plaza San Martin en sinds 1937 
is het gemeentelijk eigendom. 

Waarom schaft een Argentijn een 
beeld van Franse jachthonden aan? 
Waarschijnlijk omdat dit ras op 
groot wild jaagt én omdat Luro’s 
beide ouders Franse emigranten uit 
de Pyreneeën zijn. En ja, daar jaagt 
men met dit ras op wolven. 

DE MAKER
Dat is de Franse beeldhouwer 
Camille Gaté (1856-1900). Hij 
wordt geboren in Nogent-le-Retrou 
en trouwt (1886) met Marguerite 
Bouter, de dochter van de burge-
meester van Chartres. Zijn werk 
wordt vele malen bekroond; zo is 
zijn beeld Les Chiens de Relais 
(1885) in 1889 goed voor een 
bronzen medaille. Het staat nu in 
het Parc de la Republique in Gaté’s 
geboorteplaats. Als ik dat beeld ga 
opzoeken, zie ik tot mijn stomme 
verbazing dat dit hetzelfde is als 
dat in Mar del Plata. In de flank 
van de staande hond is een grote 
G (van Gaté) gegraveerd, zoals 
gebruikelijk is bij brakken die in 
meutes jagen. 
De puzzelstukjes vallen in elkaar. 
Twee identieke beelden, waarvan er 
één in Argentinië terechtkomt en 
het tweede in Frankrijk blijft. Het 
bronzen beeld in Argentinië is 
zwart geverfd, omdat het door 
roest werd bedreigd...  


