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Halina Reijn vindt acteren een simpel 
trucje. ‘Iedereen kan een tekst uit zijn hoofd 
leren.’ Halina, de idealist zegt dat ze de wereld 
verbetert op een ‘decadente en domme manier’. 
Halina, de schrijver is het meest tevreden. ‘Als 
ik mijn wekelijkse column voor Viva schrijf 
kom ik eindelijk tot rust.’

In het nieuwe jaar gaat ze nog meer schrijven. 
Dat betekent: negen maanden lang onthouding 
van het toneel. Het filmfonds gunt haar tot sep-
tember de tijd om aan haar script te werken. ‘Het 
wordt een boekverfilming, maar geen letterlijke. 

tekst Marije Ravelli

Er zijn verschillende 
Halina’s. Halina, de 
actrice, de idealist en de 
schrijver. De schrijver 
Halina werkt momenteel 
aan een filmscript naar 
aanleiding van haar boek 
Prinsesje Nooitgenoeg. 

In een film vertel je een verhaal nou 
eenmaal anders dan in een boek. 
Alleen het thema en de hoofdper-
soon blijven bestaan, de rest is een 
verrassing. Ook voor mij…’

Halina’s idealisme is een erfenis 
van haar opvoeding: ‘Ik hoor 
altijd een stemmetje in mijn 
achterhoofd. Wees sociaal. Let 
op je zwakkere broeder. Maar ik 
ben een wereldverbeteraar op een 
decadente en domme manier. Ik 
kan wel zeggen: alles groen. Maar 
ik woon in een oud huis dat vast 
geen energielabel krijgt. Ik heb 
wel een spaarlamp. En als ik mijn 
tanden poets zet ik tussendoor de 
kraan uit. Maar ik douche wel. 
Héél lang. En ik ben niet van plan 
daarop te bezuinigen.’

Ze wilde zich structureel in zet-
ten voor één goed doel. Eentje die 
wat media-aandacht kan gebrui-
ken en past bij haar overtuiging 
dat ‘goed doen’ méér is dan geld 
doneren alleen. Toen kwam 
Ujima voorbij. Een organisatie die 
AIDS-wezen in Kenia helpt door 
ze werk of een opleiding te geven. 
‘Dat spreekt me enorm aan. De 
jongeren krijgen een structurele 
oplossing aangeboden. Ujima 
maakt de slogan waar: the best 
support is selfsupport.

Volgens Halina hebben we 
allemaal maar één opdracht. 
Dat is verliefd worden op jezelf. 
‘Makkelijker gezegd dan gedaan 
natuurlijk. Ik worstel er elke dag 
opnieuw mee. Maar als je dat be-
reikt kun je je talenten, je vriend-
schappen, maar ook je liefde voor 
de wereld maximaal ontwikkelen. 
Ook je liefde voor de mensen in 
Darfur of Kenia.’
www.ujima.nl 
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