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emmanuel de coster

Zo mooi en zo dichtbij

Geboekt

De Gentse Natuurparel – € 30 – te
koop in de Bourgoyen of te bestellen
via info@frozenframes.be
(excl. eventuele verzendingskosten).
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Leer eens een
land kennen
Er zijn zo van die landen waar de meesten
onder ons niet veel over weten. Omdat ze
ver weg zijn, of heel gesloten. Of omdat we
er nauwelijks mee in contact komen en geen
voeling hebben met de taal. Wil je je dit jaar
eens compleet onderdompelen in een
andere cultuur, zonder daarom meteen een
verre reis te boeken? Dan zijn deze drie
boeken misschien wel iets voor jou. Je bent
er gegarandeerd even mee weg uit België.

‘Jarenlang gingen mijn vrouw
en ik op vakantie naar Oostenrijk, Slovenië en andere landen
in Oost-Europa, op zoek naar
prachtige natuur. En toen vroeg
ik me af: moeten we daar
eigenlijk zo ver voor gaan? Het
antwoord was neen: in het
Stedelijk Natuurreservaat
Bourgoyen-Ossemeersen in
Mariakerke vind je natuur die
minstens even adembenemend
is.’ Aan het woord is fotograaf
Emmanuel De Coster. Hij woont
vlak bij het Gentse natuurgebied
en trok er sinds 2012 voor dag
en dauw naartoe om bijzondere
foto’s te maken. Want precies
dat is het geheim: het moment
van de dag, net voor zonsopgang. 150 beelden bundelde hij
nu in het sfeervolle kijkboek
De Gentse Natuurparel, tot eind
januari kan je nog een selectie
gaan bekijken in het Natuur- en
Milieucentrum De Bourgoyen in
Mariakerke. De foto’s maakte hij
trouwens allemaal vanop de
wandelwegen in het natuur
gebied. Je kan er dus perfect
zelf gaan ontdekken waarom de
fotograaf zijn Gentse natuur
parel de allermooiste vindt.

Bestemming: China

Ik ben geen secreet is een roman waarin we
een inkijk krijgen in het China van de - recent
afgeschafte - eenkindpolitiek. Je volgt de
lotgevallen van de op wraak beluste Li
Xuelian. Wanneer zij zwanger is van een
tweede kind, hopen zij en haar man de straf
die daarop staat te ontlopen door te scheiden.
Later zouden ze hertrouwen en probleemloos
hun twee kinderen samen opvoeden. Maar Li’s
man trouwt intussen met iemand anders, en
Li staat er alleen voor: niemand gelooft dat de
scheiding nep is. Dus dient ze jaar na jaar
klacht in, te beginnen bij haar ex, en naarmate
de tijd vordert ook tegen alle takken van het
gerecht, die een corrupt kluwen vormen.
Ik ben geen secreet van Liu Zhenyun – € 21,99 –
De Arbeiderspers.
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