
al te veel gedoe uit elkaar willen, was in

een realityshow wekelijks bij RTL4 te

volgen.

Maar waarom alleen een Divorce Hotel

in Nederland, als in de liefde teleurge-

stelde koppels wereldwijd massaal uit

elkaar willen, de Verenigde Staten

voorop? Als zakenman Halfens cijfers

opdreunt over de Amerikaanse markt,

begint hij spontaan te stralen. ,,Bijna 50

procent van de huwelijken in de VS

strandt. Meestal eindigt dat in een

vechtscheiding, waar advocaten maan-

denlang grof aan verdienen. Gemiddeld

kost een scheiding in de VS 15.000 dol-

lar per persoon. Het Divorce Hotel re-

kent 5000 dollar voor het hele pakket,

dan ben je aanmerkelijk goedko-

per uit.’’

Dat tegenwoordig minder

Amerikanen dan ooit

trouwen - in de jaren ’60

was 1 op de 9 Amerikanen

van 25 en ouder niet ge-

trouwd, nu 1 op de 5 - maakt

Halfens niet uit. ,,Ach jongen,

er blijft nog genoeg werk over.’’

Rancuneus
Het was daarom ‘niet meer dan

logisch’, zegt Halfens, lurkend van

een cola light in het peperdure

hotel Waldorf Astoria in New York,

dat hij de stap overzee zou wagen.

Iets wat hij eigenlijk al veel langer

van plan was, maar een Amerikaanse

realityshow rond Divorce Hotel kwam

maar moeizaam van de grond en werd

uiteindelijk op de lange baan gescho-

ven. ,,Toen dacht ik: ik ga het zelf doen,

dan komt de tv later wel weer.’’

Het Amerikaanse Divorce Hotel

opende afgelopen week de deu-

ren in Saratoga Springs, op

ruim 3 uur rijden boven

New York City, nota bene

in een resort dat vooral

bekendheid geniet als

ultieme en luxe

trouwlocatie. ,,Ver

weg van de stad.

Dat is handig,

het isolatieprin-
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H
ij heeft niets tegen het hu-

welijk. Begrijp Jim Halfens

(36), ongetrouwd, niet ver-

keerd. ,,Ik geloof er 100

procent in, ik ben echt

geen ongelooflijke zuur-

pruim geworden. Ik heb al-

leen zoiets van: als het een keer niet

dreigt te werken, dan moet je op een

normale manier van elkaar af kunnen.’’

Sterker, daar verdient de zelfbenoemde

scheidingsspecialist zijn geld mee. In

Nederland doet hij dat al geruime tijd

met zijn Divorce Hotel, waar koppels op

vrijdag inchecken en zondag na dagen-

lange gesprekken met een mediator

met een scheidingsregeling onder hun

arm huiswaarts keren. Het wel en wee

van gebrouilleerde koppels die zonder

Snel scheiden voor een
prikkie nu ook in deVS

Er is echt welmarkt
voor de Hollandse
polderscheiding in de
Verenigde Staten
–Jim Halfens

‘De Amerikanen zijn klaar met die peperdure advocaten’

NEW YORK | De Nederlandse bedenker van het Divorce Hotel wil nu ook de
Amerikaanse markt veroveren en opende een vestiging op een luxe landgoed
nabij New York. ,,Hier wordt meer gescheiden dan waar ook ter wereld.’’
STIJN HUSTINX

cipe is belangrijk. Dat je uit je eigen

omgeving wordt gehaald, zonder dat je

wordt beïnvloed door je boze broer of

rancuneuze beste vriendin, die je alle-

maal aanmoedigen toch vooral zelf zo

veel mogelijk uit een scheiding te sle-

pen en de ander zo min mogelijk te

gunnen. Het is echt de Amerikaanse

manier, precies de reden waarom schei-

dingen hier eindeloos kunnen duren en

enorm duur uitpakken.’’

Fascinerend
Het Divorce Hotel opent alleen de deu-

ren voor koppels die elkaar het licht

nog in de ogen gunnen en op een nor-

male manier uit elkaar willen. Het

nieuws is nog maar vers, Amerikaanse

media als ABC, CBS en de New York

Post zijn er meteen bovenop gedoken.

,,Ze vinden het concept maar wat fasci-

nerend,’’ zegt Halfens. Een dezer dagen

zal in de goed bekeken ochtendshow

Good Morning America de eerste schei-

ding in het Amerikaanse Divorce Hotel

te zien zijn.

Misschien nog wel belangrijker: de eer-

ste aanmeldingen stromen nu ook bin-

nen, zegt Halfens, die de komende

jaren nog een stuk of vier filialen in de

VS wil openen. Een eerste koppel - een

man en vrouw uit de staat Colorado

met drie kinderen - is inmiddels ‘geluk-

kig’ uit elkaar gegaan in het Divorce

Hotel. ,,Er is echt wel markt voor de

Hollandse polderscheiding in de VS. De

Amerikanen zijn namelijk klaar met die

peperdure advocaten.’’
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Opstelten, IvoOpstelten...
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DEN HAAG | Minister Op-
stelten is toegetreden
tot een zeer illuster rij-
tje. Na Sean Connery,
George Lazenby, Roger
Moore, Timothy Dalton,
Pierce Brosnan en Da-
niel Craig schittert hij nu
als geheim agent 007.
De VVD-bewindsman heeft
speciaal voor de opening
van het Fraude Film Festival
in het Amsterdamse film-

museum Eye een Bond-
filmpje opgenomen. ,,De
naam is Opstelten. Ivo Op-
stelten,” bast deminister
van Veiligheid & Justitie
nadat het kenmerkende
openingsthema heeft ge-
klonken en hij als Bond het
scherm inloopt.
Het ludieke filmpje is be-
doeld om een serieuze
boodschap over te brengen.
,,Er zijn talloze films en se-
ries waar boeven en frau-

deurs een slim uitgedachte
misdaad plegen, soms zelfs
met veel romantiek. Maar
neemt u vanmij aan: al deze
stoere oplichters lopen uit-
eindelijk tegen de lamp,
dames en heren. In de
meeste films al voor de afti-
teling begint.”
Op het Fraude Film Festival
spreken advocaten, banken,
accountants met het OM en
de FIOD over fraudebestrij-
ding.


