
van Bill een briefje waarin hij het uitmaakte met zijn lief.
‘Sorry. Ik vind het verschrikkelijk, maar dit is des mensen’,
had hij geschreven. Ik ben toen beginnen huilen. Ik dacht:
shit, ik heb mijn zoon een totaal verknipt mensbeeld
 meegegeven. Later heb ik met hem over dat briefje gepraat.
En heb ik hem gezegd dat bij elkaar blijven ook nog altijd
een optie is als je iemand graag ziet. Een tijdje na ons
gesprek zag ik dat hij had meegedaan aan een Instagram-
poll. ‘Geloof je nog in de liefde?’, was de vraag. Hij had het
woord ‘ja’  omcirkeld. Toen ben ik opnieuw beginnen te hui-
len. Maar dan van blijdschap.” (lachje) 

Het blijft even stil. Een paar woordeloze ademtochten
later vragen we ons af waarom we eigenlijk aan het praten
zijn over liefdesverdriet, terwijl we het net zo goed zouden
 kunnen hebben over liefdesgeluk. Per slot van rekening
heeft ze al een tijd opnieuw een vriend (de 38-jarige regis-
seur Eshref Reybrouck, red.) en is ze naar eigen zeggen zo
verliefd als een losgeslagen puber. 

Ik zeg wat ze zelf ook weet: dat het niet gemakkelijk is
om na een scheiding aan de buitenwereld uit te leggen dat je
zowel verdrietig als verliefd bent. Dat dat zo gauw ongepast
wordt gevonden. 

Ze knikt en zegt: “Ook al hebben Frank en ik samen
beslist dat we niet meer verder konden, de perceptie is dat
‘het  jonkie’ is weggegaan. En bijgevolg wordt mijn verdriet
niet echt getolereerd. Mensen denken: zij heeft de breuk
meer  geïnitieerd dan hij, ze moet nu niet komen zagen. Of,
erger nog: ze heeft er zelf voor gekozen om bij hem weg te
gaan, het kán gewoon niet dat ze verdriet heeft. Gelukkig
weet Frank beter. Dit is zijn tweede echtscheiding. Hij wéét
wat er in een huwelijk kan foutlopen. Hij wéét dat de liefde
nooit zwart-wit kleurt.

“Maar één ding staat vast: mochten we dit interview een
half jaar geleden gedaan hebben, ik had nu al drie dozen
Kleenex volgesnotterd. Ik vertelde je daarstraks dat ik
 probeer om niet te streng te zijn voor mezelf. Om de
gedachte toe te laten dat het niet zo erg is als mensen uit
elkaar gaan. Maar dat is iets waar ik mezelf nog regelmatig
aan moet  herinneren. Want ik denk nog vaak: het is wél
erg.”

De cafébaas acht het moment gekomen om de stilte in
zijn kroeg te verdrijven met ‘Leef’ van André Hazes. Zeker
drie minuten lang doen we alsof de morgen niet bestaat.
Wanneer Hazes is uitgezongen en de volumeknop weer op
nul staat, druppelt er opnieuw humor in de woorden van
Cath Luyten. “Zal ik de zestig euro voor deze therapeutische
sessie aan jou betalen of aan De Morgen?” (lacht) 

“Ach, laat ik maar proberen om deze periode glimla-
chend door te komen. Niet dat ik mijn zorgen wil toedek-
ken. Maar ik denk wel: the only way is up. We zijn hier maar
een paar decennia, daar moeten we het beste van maken.”

Het beste, dat is vandaag haar nakende reünie met lief
Eshref. Na haar namiddagmeeting in Gent rijdt ze nog door
naar Duinkerke, waar haar beau momenteel een Franse
reeks draait. Vanavond zal de liefde niet betreurd, maar
bejubeld worden.

Cath Luyten, Silence, please! - Intieme gesprekken over stilte,
 verschijnt op 22 oktober bij Manteau, 192 pag., 23,50 euro.

een appartement aan het bezichtigen waren. Het was een
ruime, lichtrijke flat, met een prachtig zicht op de Schelde.
Echt het soort appartement waar ik al mijn hele leven van
droomde. En waarvoor ik al jaren Immoweb aan het
 afschuimen was. (lachje) Terwijl ik de woonkamer van het
appartement aan het bekijken was, hoorde ik Frank ineens
zeggen: ‘Ja. Hier wil ik oud worden.’ Ik ben toen in paniek
geschoten. Ik dacht: oud worden? Ho maar, daar zijn we nog
lang niet aan toe. Ik zit nog maar in de helft van mijn leven.
Ik ben nog niet klaar om al naar het einde te hobbelen.

“Het was de allereerste keer dat het leeftijdsverschil
 tussen Frank en mij zich zo duidelijk manifesteerde.
Daarvoor had ik het nooit als een probleem ervaren. Toen
Frank en ik elkaar leerden kennen, was ik een twintiger.
Jong en onbevangen. Ik zei tegen iedereen: ‘Waarom zou ik
niks met Frank mogen beginnen? Omdat hij 23 jaar ouder
is? Relaties met leeftijdgenoten kunnen toch ook mis -
lukken?’ Maar toen, op de dag dat we samen dat
 appartement bezochten, heeft het leeftijdsverschil ons wel

degelijk ingehaald. Het was plots zonneklaar dat we allebei
in een totaal verschillende fase van ons leven zaten. En dat
het ontzettend moeilijk zou worden om nog dezelfde
 plannen en dromen te delen.

“We hebben dat appartement aan de Schelde niet lang na
ons bezoek gekocht. En het is drie jaar lang de mooiste plek
geweest waar we als gezin ooit hebben gewoond. Maar ik
heb mij er nooit écht gelukkig gevoeld. Frank en ik zijn er
stilletjes – en af en toe wat minder stilletjes – uit elkaar
gegroeid.”

Haar Instagram-post suggereerde dat het kan: op een
 liefdevolle manier uit elkaar gaan. Ik vraag wat mensen
 volgens haar kunnen doen om te vermijden dat hun
 echtscheiding op een vechtscheiding uitdraait. “Elkaar héél
graag zien”, zegt ze meteen. “Want als je iemand echt graag
ziet, wil je dat die persoon gelukkig is. Ook als dat betekent
dat je elkaar moet loslaten. Uit elkaar gaan, kan een daad
van liefde zijn.”

Haar woorden zijn nog niet vervlogen of haar gedachten
bevinden zich al aan de volgende gesprekshalte. Ze zegt dat
onderzoek heeft aangetoond dat kinderen van gescheiden
ouders later sneller uit elkaar gaan dan kinderen van
gehuwde ouders. En dat ze bang is dat ze het toekomstige
liefdesleven van haar zoon nu al gecompliceerd heeft. “Kort
nadat Frank en ik uit elkaar waren, vond ik in de broekzak

interview.

‘We stonden in die prachtige flat
en Frank zei: ‘Ja. Hier wil ik oud

worden.’ Ik schoot in paniek.
Toen is mijn huwelijk voor het 
eerst een probleem geworden’


