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B
eseft JimHalfenswel
dat je volgenseen
Chineesgezegdenog
beternegen tempels
kuntverwoestendan
mensenhelpenmet
scheiden,wildede in-
terviewster vanhet

Chinese staatspersbureauXinhuawe-
ten. SommigeFransenvondenHal-
fens’ Echtscheidingshotel zoverwer-
pelijkdat zehemmaandenlang
dreigmails stuurden.
En inAmerika staatAmsterdam-

mer JimHalfens (34)misschienwel
voorzijndoorbraak,nude tv-produ-
centenvanprogramma’salsHell’s Kit-
chenen I Surviveda JapaneseGame
ShowdepilotafleveringvanDivorce
Hotelhebbenopgenomen–eenop
Halfens’bedrijf gebaseerde reality-
showoveropelkaaruitgekekenstel-
len.Vrijdagcheckenzegetrouwdin,
zondaggaanzegescheidenweernaar
buiten.
Halfensverteltmetdevrolijkeon-

rust van iemanddie indewachtka-
mervaneengroot succes zit. Elkmo-
mentkanhijberichtontvangendat
deproducentengroen lichthebben
gekregenvanFoxEntertainment
Groupomtegaanuitzenden.Maar
hetkanooknogallemaal afketsen.
‘Depilot inclusief hetoptierecht is

verkochtaanFox’, zegtHalfens, ter-
wijl eenmuzakversie van TheFinal
Countdowndoorhet restaurantvan
hetHaagseviersterrenhotelCarlton
Ambassador schettert. ‘Eendezerda-
genvindtdepresentatie vandepilot
plaatsophet Fox-kantoorendankrij-
genwegoof nogo. Deproducenten in
Amerikahebbenmij alhonderddui-
zendkeerverteld: realiseer jedat
slechts0,00001procent inde fase
komtwaarinwenuzitten.Wezijnge-

woonheel ver. Endat isnatuurlijk
tochdedroomvan iedereen,omooit
eenAmerikaanse tv-showtekunnen
krijgen. Enhet isbijnagelukt.Maar…’
Netop tijdbeseftHalfensdathijhet
lotnietmoet tarten, enkloptaf opde
houten tafel.
AllesbegonopValentijnsdag2011,

toenHalfenszijnEchtscheidings-
hotel lanceerde.Het idee:helpkop-
pels inéénweekendte scheiden,be-
geleiddooreenadvocaat, eennotaris,
eenmakelaar, een fiscalist enwieook
maarnodig is vooreenvlottehuwe-
lijksontbinding.Dekoppelsover-
nachten in (aparte)hotelkamersen
regelenhunscheidingaandeverga-
dertafel vaneenspeciale suite.Op
zondagavondwordendepapieren
ondertekend.Deprijs: 2.500tot
5.000euro.
‘Hetprobleemisdatmensenbij

scheidingennooitwetenwanneer
hetbeginteneindigt, enhoeveelhet
gaatkosten.Bij Echtscheidingshotel
wetenzevan tevorenwaaraanze toe
zijn.’

Ruis
Advocaat-mediatorMarie-Louisevan
Asbehartigtbij Echtscheidingshotel
debelangenvanbeidepartners.Dat
scheidingenontaarden invechtschei-
dingenheeftnogweleens temaken
metdebemoeienis van familie en
vrienden,weetVanAsuithaarerva-
ringals familierechtadvocaat.Maar
inhetEchtscheidingshotel zijnpart-
ners eenweekend langalleenopel-
kaaraangewezen.
‘Ze latenzichdaardoorminderge-

makkelijkbeïnvloedendoorderden,
diehetongetwijfeldgoedbedoelen
maarvoorveel ruis zorgen’, zegtVan
As. ‘Bij vechtscheidingengebeurt
vaakdat ikeenvoorstelbespreekdat

goedwordtontvangendoormanen
vrouw–maarnaeenweekheeftde
hele familiehaarmeninggegevenen
komendepartners terugmeteen to-
taal andereopstelling.’
‘Ik zei laatst tegen JimHalfens: ei-

genlijk zou ik iederemediationwel in
eenhotelwillendoen’, zegtVanAs.
‘De sfeer vaneenhotelheeft zo’nan-
dereuitwerkingopmensendaneen
klinischekantooromgeving. Eenkan-
toorverhardtenprikkeltmensenom
elkaar tebevechten.’
In twee jaar tijdheeftHalfensmet

Echtscheidingshotel tussendevijftig
enzestigparenhelpenscheiden.

Maarhoekaneennogkleinbedrijf
uitNieuwegein –overdeomzetwil
Halfensgeenuitsprakendoen–met
hooguit zestigpaarklantenhet
schoppentoteenAmerikaanse televi-
siehit in spe?

Libertijns
Deschalksejuxtapositievan‘echtschei-
ding’ en ‘hotel’wekteal snelnade lan-
cering vanHalfens’ bedrijf mondiale
interesse.Diemaffe libertijnseHollan-
dersmethunhasj,hoereneneuthana-
sie hebbenweer iets nieuws bedacht,
melddenblogs,kranten, tv-zendersen
radiostationsvanJapantotBrazilië.The
NewYorkTimeswijddeeengrootartikel
aan Echtscheidingshotel en ookCNN
interviewdeHalfens tot twee keer toe.
Dat Halfens een goed afgestelde an-
tenne voor publiciteit heeft, bewees
ookzijn(onbeantwoorde)uitnodiging
aanhet gebrouilleerde sterrenkoppel
DemiMoore enAshtonKutcheromin
Halfens’DivorceHotel te komen schei-
den.
‘Deproducentenhoordenmeopde

radio inAmerika. Zebeldenmeopen
vroegenof ikdeweekerna inCannes
konzijn,waarde tv-beursMipcom
zouplaatsvinden.Datwasanderhalf
jaargeleden;net eendagdaarvoor
was ikkwaadweggelopenuit eenver-
velendverlopengesprekmeteenNe-
derlandse tv-producent, vanwie ikde
naamlievernietnoem.
‘InCanneshebbenwemeteenom

tafelgezeteneneeneerste contract
opgesteld. Ik voeldeeenklikmetde
producenten,maaralsnuchtereHol-
landerwas ikookwelachterdochtig.
Totbleekdatdegrotepartijwaarmee
ze schermdenFoxwas.’
OpheteerstegehoorklinktDivorce

Hotelals typischevoyeuristischeemo-
tie-tv,maarHalfensbezweertdathet

programmaruimbinnendegrenzen
vandegoedesmaakzalblijven. Zijn
eisenzijndoordeproducenten inge-
willigd, zegthij: deafleveringenmoe-
teneenpositief eindehebben, zichaf-
spelen ineenboetiekhotel enniet in
eensfeerlozehotelkolos. Enbovenal:
kinderenmoetenbuitenschotblij-
ven. ‘WehebbendeeersteAmeri-
kaanse stellen inmiddelsgescheiden.
Nu ishetwachten totdebeeldenwor-
denuitgezonden.Maardeproducers
hebbenonze filosofieheelgoednaar
tvvertaald.’
DeAmerikaanse stellenworden

noguitdepubliciteit gehouden,
maareen45-jarigeNederlandse ict-
consultantwil anoniemwelvertellen
over zijnervaringenmetEchtschei-
dingshotel.Nazeven jaarhuwelijkbe-
slotenhij enzijn tweedevrouwte
scheiden. ‘Wewildenals vriendenuit
elkaar.Wehaddenallebei al een
vechtscheidingachterde rug,waar-
aan ik inmijngeval 30duizendeuro
aanadvocaatkostenkwijtbenge-
weest –belachelijk, deheleerfenis
vanmijnvader is eraanopgegaan.Dit
keermoesthetdusanders. Toen
hoordemijn tweedevrouwvanEcht-
scheidingshotel.Opvrijdagavond
kwamenweaan,opzaterdagavond
zijnwenoggezelliguit etengeweest
enopzondagavondwarenwege-
scheiden. En inplaats van30duizend
eurowarenwenu3.000à4.000euro
kwijt.’
Hij kan iedereenEchtscheidingsho-

tel aanbevelen,maarmetéénkantte-
kening. ‘Als je al eengruwelijkehekel
hebtaan jebijna-ex-partneren inde
fasezitdat jemetpottenenpannen
naarelkaargooit, danheeft Echt-
scheidingshotelgeenzin.Maarwil je
opeennettemanieruit elkaar,dan is
Echtscheidingshotelperfect.’

Hotelscheidendoetminder lijden
Weerzo’nmaf ideevandievrijgevochtenNederlanders: eenhotelominalle vredevanelkaar
te scheiden.Dewereldziethetgefascineerdaan–binnenkortmisschienzelfsop tv.
Door JonathanWitteman

Het Carlton Ambassador Hotel in Den Haag, een van de zes hotels waarmee Echtscheidingshotel samenwerkt. Rechts: bedenker en baas Jim Halfens. Foto’s Zaza Bertrand
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Desfeer in
zo’nhotel is
veelbeterdan
ineenkantoor
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