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Investeringen
Het project voor de herwaardering 
van de Dorpsstraat (oostkant) 
in Oostduinkerke is een 
belangrijke stap vooruit. In de 
gemeenteraadszitting van 
19 oktober werd de aankoop 
goedgekeurd van de bouwvallen 
Dorpsstraat 15 en 17 die eerlang 
plaats zullen ruimen voor 
hedendaagse functies.

Museos
Onze gemeente heeft er een 
gloednieuw (privé)museum bij, 
luisterend naar de naam Museos, 
anders gezegd “museum uit 
beenderen”. Je kan er honderden 
schedels van een zeer brede 
waaier dieren bewonderen, 
de verzameloogst van het 
biologenechtpaar Luc Tyteca-Leentje 
Vandenhoudt 

Messiah
Het Beauvarletkoor Koksijde vierde 
in 2015 zijn veertigjarig bestaan met 
diverse concerten en producties. Op 
tweede kerstdag eindigt het koor 
zijn feestjaar met een uitnemend 
orgelpunt: de uitvoering van de 
Messiah van Händel/Mozart door 
drie koren, solisten en orkest.

Kindergemeenteraad
Na Janne Levecque en Mattice 
Vermander heeft Koksijde sedert 
dinsdag 27 oktober zijn derde 
kinderburgemeester: jongedame 
Maité Vanhee van de gemeentelijke 
basisschool Oostduinkerke. Maité is 
11 jaar en zit in het 6de leerjaar.
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De burgemeester aan het woord
Beste inwoners, graag wil de redactie van Tij-dingen u er attent maken dat dit decembernummer de laatste 
editie van 2015 is, maar tegelijk meteen ook de voltooiing van de 20ste jaargang. Een mooie verjaardag! 
Mag onze redactie daar even fier op zijn? We weten dat Tij-dingen door de jaren heen een trouwe 
huisgenoot in de Koksijdse woningen geworden is. Dank voor de vele aanmoedigingen en appreciaties die 
we steeds opnieuw mogen ervaren! Met hetzelfde enthousiasme starten we in 2016 ons derde decennium…

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Het meest van al 
was de streek bekommerd om het wedervaren van de 
IJzerkinderen, van wie het lot uitvoerig in dit boek aan bod 
komt.”

T-d: “Burgemeester, uw boek Leven en dood in 
Koksijde en Veurne-Ambacht tijdens WO I ligt thans 
in de winkel, een ideaal eindejaarsgeschenk?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Inderdaad 
(lacht). Ik heb er tien jaar aan gewerkt en ben nu wel 
trots dat het klaar is. Mijn archief en de rechten op het 
boek heb ik geschonken aan het gemeentebestuur, 
die het dan samen met Stichting Kunstboek 
kon uitbrengen. Ik heb het geschreven zonder 
pretentie maar wel met de intentie om historisch 
zo juist mogelijk te werk te gaan en alle bronnen te 
vermelden. Ik dank vooral de dagboekschrijvers, die 
ik de eer heb proberen te betuigen die ze verdienen. 
Ik twijfel er niet aan dat ze allen wensten dat hun 
verhaal ooit zoveel mogelijk in onze Westhoek bekend 
zou geraken.”

T-d: “Hoe verliep het onderzoek?”
Burgemeester: “Een echte zoektocht, van 
de publicaties van De Klaproos en andere 
streekgebonden werken, naar de boekenstand 
van de IJzertoren. Ik kreeg inzage in de archieven 
van de toenmalige gemeenten Coxyde, Wulpen en 
Oostduinkerke met inbegrip van Nieuwpoort-Bad. In 
het archief van de vzw Bachten de Kupe van Marcel 
Messiaen kwamen de figuren van burgemeesters en 
secretarissen springlevend van onder het stof. Tijdens 
mijn vele trips naar Londen sprong ik telkens binnen 
in Waterstones, de grote boekenzaak aan Piccadilly. 
Stilaan vond ik in de index mijn weg in het uitgebreide 
aanbod WO I-boeken. Jaren later leerde ik in het 
Vlaams Parlement werken met de iPad. Zo kwam een 
schat aan informatie via het internet op mijn bord, 
ook via Wikipedia en de Gutenbergstichting. Het 
grootste probleem was de overvloed. Gelukkig kon 
ik terugvallen op mijn vooropgesteld doel, nl. leven 
en dood van de inwoners en soldaten in Koksijde en 
Veurne-Ambacht.”

T-d: “Wat dit boek bijzonder maakt zijn de 
plaatselijke anekdotes?”
Burgemeester: “Ja. Het leven in onze Westhoek liep 
over met elkaar verbonden families en vrienden, 
scholen en ziekenhuizen, notabelen en streekfiguren. 
De oorlog werd besproken tijdens etentjes en in 
kantines. Er waren toen, net zoals nu, ook markante 
gebeurtenissen die de gemeenschap beroerden 
zoals de trouw van Elsie Knocker, een Engelse 
volksvrouw die op die manier barones werd, de 
familiedrama’s die gezinnen uiteenrukten, gruwelijke 
aanslagen, de begrafenissen van bekende personen 
zoals Paulina Vanhee en mevrouw Depage. Het meest 
van al was de streek bekommerd om het wedervaren 
van de vele kinderen, de IJzerkinderen, van wie het 
lot uitvoerig in dit boek besproken wordt. Door alles 

heen voelt men de latente angst voor de dood. 
Nooit is men op zijn gemak. Een simpele boodschap 
wordt een hachelijke onderneming, zoals het verhaal 
van Madeleintje Rys illustreert. En bovenal is er het 
eentonige proces van vernieling van onze steden en 
gemeenten.”

T-d: “Iets anders, maar ook cultureel: Koksijde is een 
museum rijker?”
Burgemeester: “Inderdaad, ik raad iedereen tijdens 
de kerstvakantie aan een bezoekje te brengen aan 
Museos. Een nieuwe parel aan onze museakroon, 
een natuurhistorisch museum in de Veurnestraat 
in Koksijde-dorp. Gerealiseerd door Luc Tyteca en 
zijn echtgenote Leen. Luc, bakkerszoon en rasechte 
Koksijdenaar doet onze gemeente alle eer aan met 
deze nieuwe uitdaging. We wensen hen veel succes!”

T-d: “Op nu naar de eindejaarsperiode?”
Burgemeester: “Ik wens iedereen gezellige 
kerstdagen en een fijn jaareinde. We hebben 
opnieuw gezorgd voor een mooi winterprogramma 
tijdens de kerstvakantie, te checken op www.koksijde.
be/winter en onze facebookpagina. Helemaal nieuw 
is het gratis schlagerfestival op 26 december aan de 
ijsbaan. Mis het niet.”



Museos: schitterend nieuw
museum voor onze gemeente

Na zijn studies werden Luc en Leentje geen 
“biologieleraars”, maar… bakkers. In 1987 namen 
ze van zijn ouders de bakkerij in Koksijde-Dorp over 
en baatten die uit tot overname door zijn jongere 
broer Carl in 2008. Toch waren Luc en Leentje de 
passie voor dierkunde na 22 jaar bakkerij nooit 
kwijtgespeeld.

Van kop tot teen
Luc Tyteca: “Ik verzamel al meer dan 35 jaar 
beenderen van dieren, van kop tot teen. Er zijn veel 
manieren om aan nieuwe stukken te geraken en 
het feit bioloog te zijn opent natuurlijk ook deuren in 
wetenschappelijke instellingen en dierentuinen.”
Na al die jaren telt Lucs verzameling honderden 
schedels van een zeer brede waaier gewervelde 
dieren. Van heel groot tot onooglijk klein, van olifant 
tot muis, van potvis tot mol, voor hem zijn het allemaal 
pronkstukken. Er zijn ook fossielen van uitgestorven 
dieren zoals het reuzenhert dat in de ijstijden leefde, 
een oerrundschedel van 120.000 jaar oud, een 
mammoetkaak, een holenbeer, een muisgeit… Er 
zijn jachttrofeeën van buffels, herten en antilopen 
die in recordboeken vermeld staan. “Momenteel heb 
ik slechts één groot skelet gebouwd, dat van een 
Afrikaanse olifant, maar er staan er nog veel in de 
wachtrij: neushoorn, nijlpaard, giraffe, paard, bizon, 
beer, tijger, apen en mensapen…Er zijn ook vogels, 
krokodillen, slangen, schildpadden en vissen.”

Onderdak, thuis
Luc: “Toen mijn collectie almaar groter werd, groeide 
het idee om er een museum mee te creëren. De 
verzameling heeft immers meer kans om te overleven 
als er ook “een onderdak, een thuis” voor bestaat die 
tegelijk ook een volwaardig museum is. We hebben 
veel geïnvesteerd in dit project. Eerst enorm veel tijd 
en energie in het verzamelen zelf, en later veel geld 
in de bouw van ons huis met aanpalend museum. 
Nu we er eindelijk wonen en er bezoekers komen 

kijken naar het resultaat hebben we er weer elke dag 
plezier van. Wat we investeerden kunnen we er nooit 
meer uithalen met inkomsten van bezoekers, maar 
dat is onze bezorgdheid niet. We willen de volgende 
generaties iets nalaten wat de waarde van geld 
overstijgt.”

Schitterende troef
Het museumgebouw is een volume van 22 bij 8 meter 
in drie verdiepingen die met elkaar in verbinding 
staan en overal doorkijk toelaten. Er zijn veel muren 
en veel hoge ruimten voor grote dieren. Elke kast 
of muur behandelt een welomschreven diergroep 
of een specifiek thema. Zichtbeton, noorderlicht, 
verschillende niveaus met doorkijkmogelijkheden 
geven een meerwaarde aan de collectie. Die 
doorkijk laat toe hetzelfde object vanuit verschillende 
perspectieven te bekijken. “We proberen een sacrale 
sfeer te scheppen en de bezoekers het gevoel te 
geven dat ze niet tussen “dode beesten” rondlopen 
maar naar kunst aan het kijken zijn. Aan hen om te 
oordelen of dit gelukt is”, aldus bio-filosoof Luc.

Fiche
• Museos, Veurnestraat 2 in Koksijde-Dorp, info@

museos.be, 058 51 19 39, website eind december 
klaar.

• Open: op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 
in een schoolvakanties, van 10 tot 17 u. / alle 
andere dagen na afspraak.

• Toegang: gratis -6 jaar / basisprijs 6 euro / 65+ en 
groepen 5 euro / studenten en -18 jaar 4 euro / 
leerlingen in schoolverband 2 euro pp. en leerkracht 
gratis / gezinsticket 15 euro / gids 50 euro

Onze gemeente heeft er een (privé)museum bij. Met deze keer geen inhoud uit het mensdom, wel uit het 
dierenrijk. “Museos”, zo luidt de naam, een samentrekking van het Latijnse “musaeum ex ossibus” of in het 
Nederlands “museum uit beenderen”. De indrukwekkende verzameling en het imposante museum zijn het 
levenswerk van het echtpaar Luc Tyteca-Leentje Vandenhoudt, beiden 54 jaar en licentiaten in de biologie 
(dierkunde, KU Leuven, 1983).

Schepen van Milieu&DO Albert Serpieters en federaal 
parlementslid Rita Gantois openden op 24 oktober het 
prachtige Museos van biologen Luc Tyteca en Leentje 
Vandenhoudt in aanwezigheid van moeder Agnes 
Denoo, Willy Gybels en Christine Brouckaert.

Dit is de schedel van een babyroussa, voor de leken in 
het vak het hertzwijn…


