
Ik heb met Cath Luyten afgesproken in een lukraak gekozen
café langs de Dendermondsesteenweg in Gent. Soms moe-
ten interviewlocaties niet veelzeggend, maar functioneel
zijn: miss Luyten heeft in de namiddag nog een afspraak in
Gent, ik had er de avond voordien al één. De Dender -
mondsesteenweg bevond zich domweg op het kruispunt
van onze liederlijke levens.

Het café dat we tot ontmoetingsplaats hebben gebom -
bardeerd, blijkt een uitstekende locatie te zijn voor een
gesprek over stilte: er zijn geen andere klanten, er staat geen
muziek op, de gokkasten zwijgen, de cafébaas staart
 geluidloos voor zich uit. 

Nadat we koffie besteld hebben, legt de patron ons uit
dat de stilte in zijn café geen zelfgekozen stilte is. Dat de
zaken gewoon bedroevend slecht gaan. Dat er dagen zijn
waarop hij qua omzet nauwelijks dertig euro bij elkaar
harkt.

We beloven hem plechtig dat we de komende uren kof-
fies zullen drinken tot we als opgenaaide Duracell-konijnen
door zijn café stuiteren. 

Silence, please! heet het boek dat Cath Luyten op 22 okto-
ber op de wereld loslaat. Mét een uitroepteken in de titel,
wat de leestekenfetisjist in mezelf een tikje contradictorisch
vindt. Het boek bundelt ‘intieme gesprekken over stilte’ met

onder anderen psychiater Dirk De Wachter, actrice Barbara
Sarafian, theatermaker Josse De Pauw en tv-vrouw Annemie
Struyf. 

Op de achterflap wordt Silence, please! aangekondigd als
een ‘zoektocht naar de rust en de stilte waar we allemaal zo
naar snakken’. Al is Cath Luyten zich ervan bewust dat
 sommigen haar boek veeleer zullen zien als een zoektocht
naar een drukbezochte signeertafel op de boekenbeurs. 

“Elke BV die een week voor de herfstvakantie een boek
uitbrengt, wordt verdacht van boekenbeursopportunisme.
Ik snap dat. (lacht) En toch durf ik te zeggen dat dit méér is
dan het zoveelste BV-boek. Omdat ik al langer schrijf dan
vandaag en omdat ik in mijn boek doe wat ik naar mijn
gevoel het beste kan: onder het mom van een interview
doordringen tot de psyche van de mens. Ik heb een grenze-
loze interesse voor de verhalen van mijn gesprekspartners.
En ik straal  blijkbaar iets uit dat hen ertoe aanzet om hun
hart voor me te openen.”

In je boek noteer je dat je elfjarige zoon Bill heel hard
moest lachen toen je hem zei dat je een boek ging
schrijven over stilte. Ook ik dacht: Cath Luyten? Stilte?
What's next? Hot Marijke die een essay schrijft over
seksuele geheelonthouding?

Met Silence, please! – een boek over stilte en bezinning – stelt presentatrice 
Cath Luyten (42) haar imago van ‘vrolijk taterwater’ bij. Ondertussen probeert
ze de scherven van haar huwelijk op te rapen zonder snijwonden op te lopen. 

‘Ik moet mezelf eraan herinneren dat ik niet gefaald heb.’ 
tekst STEF SELFSLAGH beeld KEVIN FAINGNAERT

I
interview.


