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Alle wegen leiden naar … Walraversijde 

Tegenwoordig staan we er niet meer bij stil waar onze kledij, onze
gebruiksvoorwerpen, ons voedsel vandaan komen. Wel beseffen we
dat sinds jaar en dag overal ter wereld goederen geproduceerd en
over zee verhandeld worden. Om die oudere sporen van die drukke
internatonale handel bij ons - aan de hand van archeologische 
opgravingen in Oostende en Raversijde - in de schijnwerpers te plaat-
sen, kun je nog tot 11 november (14-17u) een tentoonstelling 
bezoeken in het museum te Walraversijde. Een uiteenlopende reeks

Mosdiertjes van de zuidelijke bocht van de

Noordzee

Met dit schitterende
werk van Hans De
Blauwe krijgt een tot nu
toe weinig bekende zee-
dierengroep, de mos-
diertjes of Bryozoa, de
aandacht die ze verdient.
Als professioneel brand-
weerman en vrijetijds-
natuurkenner, slaagde
Hans erin niet minder
dan 179 soorten te 
identificeren aan de 
kusten van de zuidelijke
Noordzee. Deze uitgave
van het Vlaams Instituut
voor de Zee bevat naast
determinatiesleutels en

uniek fotomateriaal, informatie over elk van die vertegen-
woordigers. Een internationale mosdierkenner als John
Ryland omschrijft het werk als volgt: ‘It is a tribute to his
energy and enthusiasm, commitment to field work, and
ability to keep abreast of contemporary research and 
establish the academic links necessary for building up the
outstanding SEM portfolio, that his book achieves such
outstanding excellence’. Of nog: ‘An excellent identifica-
tion key book has appeared that will be useful both in the
field as well as in the laboratory. Actually, we do not know
of any similar example in the bryozoological literature’
(Andrew Ostrovsky). Het boek kost 25.00 EUR (+ verzen-
dingskosten) en kan besteld worden via info@vliz.be.

(JS)
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importproducten die lokaal werden teruggevonden (kurk, glas, keien,
steenkool, houten tonnen, ivoren kammen, granaatappelpitten, etc. )
en de zoektocht naar hun oorsprong en historische handelsroutes,
vormen de rode draad. Aan elk voorwerp hangt een verhaal vast over
de oorsprong, hoe het tot bij ons kwam en waarvoor het diende. 

Op ditzelfde provinciedomein Raversijde kun je nu ook, in een 
chronologisch opgevatte wandeling van ongeveer twee uur, kennis
maken met het vernieuwde circuit van de Atlantikwall of je laten
onderdompelen in de vaste tentoonstelling van het memoriaal Prins
Karel. In deze uitgebreide tentoonstelling kun je je een goed beeld
vormen van hoe de prins-regent leefde en wat er zich op dit domein
afspeelde vanaf de oprichting ervan door koning Leopold II. 
Veel aandacht gaat ook naar de inplanting van Duitse kustbatterijen
tijdens WOI en WOII.

Meer info: tel.: 059/70.22.85; e-mail: domein.raversijde@west-vlaan-
deren.be; URL: www.west-vlaanderen.be/raversijde.

(ID & Glenn Gevaert)

Euro-Kartoenale zet (zee)zand in de kijker

De 17de editie van de twee-
jaarlijkse “Euro-Kartoenale”
kende - onder impuls van
Group Decloedt - een toch
wel ongewoon thema: 
zand, kiezel en grind. Uit de
vele inzendingen (zie:
http://www.ecc-kruihotem.be/
wedstrijd_2009.html) koos
de jury uiteindelijk het werk
van de Italiaan Alessandro
Gatto als winnaar. 

(JS)

Met deze kartoen kaapte Alessandro Gatto de eerste prijs weg tij-
dens de 17de editie van de Euro-Kartoenale. Het thema was zand, 
kiezel en grind (RD)
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