
Clemens De Landtsheer en Karel Aubroeck,
vrienden-voor-het-leven 

In het zicht van de 100ste verjaardag van het sneuvelen van de gebroeders 
Van Raemdonck (26 maart) treden meerdere figuren naar voor die nauw met 
hen verbonden zijn. Onder hen: Karel Aubroeck (1894-1986) en Clemens 
De Landtsheer (1894-1984). De Landtsheer, kozijn én boezemvriend van de 
broers, was de grondlegger van de mythe. Aubroeck creëerde hun stand-
beeld aan de IJzertoren (nu PAX-poort) in Diksmuide. 
Ik heb beide boeiende persoonlijkheden van heel nabij gekend en heb hen 
vereeuwigd in hun biografieën, verschenen in de Jaarboeken van het Ge-
meentemuseum (1980 resp. 1983). 

De Landtsheer en Aubroeck, beiden geboren in Temse in 1894, leerden 
elkaar (oppervlakkig) kennen vóór W.O. I. 
Onmiddellijk na de wereldbrand rezen in Temse plannen voor de bouw van 
een herdenkingsmonument. De Landtsheer was de promotor van het project 
(dat er overigens nooit is gekomen), Aubroeck maakte er als kunstenaar 3 
ontwerpen voor (nog steeds in het bezit van het gemeentebestuur). 

In de tweede helft van de jaren ’20 werkten ze nauw samen. Aubroeck, 
die toen nog aan zijn doorbraak werkte, vervaardigde houten beeldhouw-
werken. De Landtsheer verkocht ze. Om het geheel cachet te geven, gaf 
Clemens een promotiefolder uit, die als firmanaam vermeldde: Cl. De 
Landtsheer & Co. Die Co had hij erbij gevoegd om het geheel wat meer 
gewicht te geven. En als hem iemand vroeg wie die Co was, antwoordde 
hij: Dat is mijnen hond! Over dieren gesproken: De Landtsheer ijverde in 
zijn jeugdjaren voor de dierenbescherming. Onder het pseudoniem Sander 
Heeldt (anagram van De Landtsheer) publiceerde hij artikelen in Onze beste 
vrienden, het maandblad ter bevordering van de dierenbescherming. 

In 1931 won Aubroeck de wedstrijd voor de vervaardiging van de stand-
beelden van de IJzerhelden in Diksmuide, uitgeschreven door het IJzerbe-
devaartcomité (waarvan De Landtsheer secretaris was). Het was tijdens de 
afwerking van het laatste beeld (1934) dat hij het gezichtsvermogen in het 
linker oog verloor.

De woonkamer van De Landtsheer in Oostduinkerke bevatte schitterend 
beeldhouwwerk van Karel Aubroeck. Dàt hier, zei De Landtsheer mij ooit, 
terwijl hij een kleine palmenhouten Sint-Jan vastnam, zou de Karel dolgraag 
terugwillen. Hij wil er zelfs veel geld voor geven. Maar hij krijgt het niet. Ik 
ben er zelf te zeer aan gehecht.

De Landtsheer en Aubroeck zijn hun hele leven boezemvrienden gebleven. 
Op 13 november 1981 werd in Temse het Jaarboek 1980 van het Gemeen-
temuseum voorgesteld, gewijd aan de gebroeders Van Raemdonck, Clemens 
De Landtsheer en hun leefwereld. De avond werd bijgewoond door een 
volle zaal, met als eregasten: De Landtsheer en Aubroeck, toen allebei 87. 
Na de voorstelling zei Aubroeck: Clement, hier nemen wij afscheid. Wij zijn 
altijd goede vrienden geweest. Nu is ’t voorbij. Wij zullen mekaar nooit meer 
weerzien. Die woorden zijn werkelijkheid geworden. De Landtsheer overleed 
in 1984, Aubroeck in 1986. 

In Temse leven beiden voort in een straatnaam. De Clemens De Landtsheer-
laan ligt in het verlengde van de Gebroeders Van Raemdonckstraat. De Karel 
Aubroecklaan is een unicum: het gemeentebestuur kende de naam (in 1974) 
nog tijdens Aubroecks leven toe, wat wettelijk niet toegelaten is. Maar het 
‘vergat’ de beslissing door te sturen naar het provinciebestuur… Ik haast mij 
om te zeggen dat ikzelf toen nog niet in de politiek zat.

Karel Aubroeck schreef zijn (bijzonder interessante) memoires onder de 
titel Een leven tussen kunst en natuur. Hij droeg ze op aan… Clemens De 
Landtsheer.
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