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Rosa en Steven geven elkaar vrijdag het jawoord in
‘Thuis’. Hun bruiloft is al de 25ste in de soap. De kijkers
smullen van zoveel romantiek, maar huwelijksgeluk
blijkt erg broos in ‘Thuis’. Van de 24 koppels die hen
voorgingen, zijn er nog maar 3 samen. En ook hun
 toekomst ziet er somber uit. • HANS LUYTEN •

Steven (Ben Van Ostade) en Rosa (Annick
Segal) werden pas midden juni opnieuw
een koppel. Maar ze laten er duidelijk geen
gras over groeien, want vrijdag is hun grote
dag in ‘Thuis’. Steven beseft dat hij als 
ALS-patiënt niet zal genezen en wil de tijd
die hem nog rest als een gelukkige echt -
genoot aan de zijde van Rosa doorbrengen.
Voor de weduwnaar wordt het zijn tweede
huwelijk, voor Rosa haar derde. Zij was al
twee keer getrouwd met Waldek en stond
ook al met Luc voor het altaar, maar bedacht
zich toen op het laatste moment.

Ongeluk en tegenslag
Rosa en Steven zorgen voor een mooi
 jubileum: het 25ste huwelijk in 24 seizoe-
nen. Zo’n 21 jaar geleden beten Simonne en
Frank de spits af, en sindsdien wordt er bij-
na elk seizoen wel een jawoord gegeven. In
de 20ste jaargang gebeurde dat zelfs vier
keer. De laatste bruiloft vond een jaar
 geleden plaats. Dokter Judith en advocaat
Tom schreven zelfs het record voor kortste
huwelijk in ‘Thuis’ op hun naam. Hun
 verbintenis duurde amper een uur, want
nog tijdens de receptie onthulde dokter
Ann het overspel van haar broer Tom.

 Gevolg: een woedende Judith zette haar
kersverse echtgenoot aan de deur. 
Judith en Tom zijn dan wel een geval
apart, toch duurt huwelijksgeluk in
‘Thuis’ sowieso nooit erg lang. Van de
24 koppels die al ‘ja, ik wil’ zeiden, zijn

er vandaag nog maar 3 samen. De ande-
ren zijn ondertussen gescheiden of zagen

hun huwelijk ontbonden door de dood van

Voor de             keer
‘ja, ik wil’

Maar blijft het duren?

25ste

spannendere verhaallijnen. Geluk in een
serie als ‘Thuis’ willen kijkers al eens als saai
bestempelen. Al proberen we altijd het
 juiste evenwicht te vinden. Er zullen dus
 altijd gelukkige koppels nodig zijn voor het
verhaal. Er lopen in ‘Thuis’ ook enkele
 stellen rond, zoals Tim en Sam of Adil en
Paulien, die al een tijd samen zijn, maar
 liever ongehuwd samenwonen. Niet
 iedereen trouwt tegenwoordig, en andere
vormen van standvastige relaties kunnen
ook hun waarde hebben.»
«Het huwelijk van Rosa en Steven wordt
echter nu al overschaduwd door zijn
 gezondheidsproblemen», gaat Roggen
 verder. «ALS is een dodelijke ziekte. Alleen
weten Rosa en Steven niet wanneer hij zal
sterven. Het zal dus geen jarenlang
 huwelijk worden, want de kijker ziet ook
hoe de symptomen bij Steven alleen maar
verergeren. Het stapsgewijs wegvallen van
de motoriek is inherent aan die ziekte.»

Serieuze investeringen
«Er wordt in ‘Thuis’ inderdaad veel
 getrouwd», bevestigt de producer. «De
 reden ligt voor de hand: bruiloften zorgen
altijd voor mooie tv-momenten —
 misschien wel de mooiste. Ze blijven bij
omdat ze voor grote emoties zorgen. Net als
geboortes en begrafenissen. De huwelijken
leiden doorgaans ook tot de duurste scènes
in ‘Thuis’. Een trouwfeest in beeld brengen
vergt altijd meer acteurs, figuranten, extra
inkleding enzovoort. In vergelijking met
 gewone studio-opnames zijn dat serieuze
investeringen, maar op termijn lonen ze
 altijd. De bruiloften blijven in heel wat
hoofden van de kijkers de hoogtepunten
van de reeks. Je kan er ook op een andere
manier mee omgaan, zoals we deden bij de
bruiloft van Judith en Tom. Die huwelijks-
dag hebben we verspreid over drie
 afleveringen. Het jawoord van Rosa en
Steven wordt vrijdag een sobere plechtig-
heid omdat het niet hun eerste huwelijk is.
In het echte leven willen sommige trouw-
lustigen de tweede keer ook niet al te veel
poespas.»

‘THUIS’

Er wordt in ‘Thuis’
inderdaad veel getrouwd.

Da’s logisch: bruiloften
zorgen voor de mooiste

tv-momenten
HANS ROGGEN, PRODUCER

Frank & Simonne (seizoen 4)
NOG STEEDS GETROUWD

Roger & Florke (seizoen 4)
ALLEBEI  OVERLEDEN

Dré & Jenny (seizoen 5)
GESCHEIDEN

Werner & Valerie (seizoen 6)
GESCHEIDEN

Luc & Leontien (seizoen 7)
LEONTIEN OVERLEDEN

Eva & Jan (seizoen 8)
JAN  OVERLEDEN

Rosa & Waldek (seizoen 8)
GESCHEIDEN maar later HERTROUWD

1ste interculturele huwelijk

Veronique & Mo (seizoen 9)
VERONIQUE  OVERLEDEN

Eric & Martine (seizoen 12)
UIT DE REEKS VERDWENEN

Sam & Dorien (seizoen 13)
UIT DE REEKS VERDWENEN

Julia & Cois (seizoen 14)
UIT DE REEKS VERDWENEN

Huwelijk met meeste pracht en praal

één van hen. De gelukkige liefdesparen die
— voorlopig — alle stormen binnen hun
 relatie hebben overleefd, zijn: Frank en
 Simonne, Peter en Femke, en Nancy en
 Dieter. Al zijn er ook drie andere stellen die
theoretisch gezien nog samen kunnen zijn.
Zo huwde Mariannes neef Eric destijds met
Martine en deed zijn zoon Sam dat een
 seizoen later met Dorien. En ook Mo gaf zijn
jawoord aan Bianca. Maar over het
 huwelijksgeluk van die echtparen is niks
geweten, aangezien de koppels jaren
 geleden al uit de reeks verdwenen.
Amper 3 op 24 getrouwde stellen die de
tand des tijds overleven, is dat niet een heel
erg povere score? «Alles wat mensen in een
grote samenleving kunnen meemaken,
komt in ‘Thuis’ aan bod bij een veel kleinere
groep», nuanceert producer Hans Roggen.
«Er gebeurt bij die handvol personages niet
alleen veel meer, de voorvallen volgen
 elkaar ook in een veel sneller tempo op dan
in het echte leven. De kijker stoort zich daar
niet aan en verwacht dat zelfs. Ongeluk en
tegenslag zorgen nu eenmaal vaak voor

Marianne & Geert (seizoen 15)
GESCHEIDEN

Jelena & Waldek (seizoen 15)
JELENA OVERLEDEN

Bianca & Mo (seizoen 16)
UIT DE REEKS VERDWENEN

Tibo & Franky (seizoen 17)
GESCHEIDEN

1ste en 
enige homohuwelijk

Peter & Peggy (seizoen 18)
GESCHEIDEN

Nancy & Eddy (seizoen 18)
GESCHEIDEN

Julia & Luc (seizoen 20)
GESCHEIDEN

Waldek & Rosa (seizoen 20)
ALWEER GESCHEIDEN

Geert & Hélène (seizoen 20)
ALLEBEI OVERLEDEN

William & Marianne (seizoen 20)
GESCHEIDEN

Peter & Femke (seizoen 22)
NOG STEEDS GETROUWD

Nancy & Dieter (seizoen 23)
NOG STEEDS GETROUWD

Judith & Tom (seizoen 23)
GESCHEIDEN na een uur

Kortste 
huwelijk

1ste 
huwelijk

AL HEEL WAT KOPPELS GINGEN ROSA EN STEVEN VOOR
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