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achttien 

Paulien Cornelisse (36) wilde actrice worden, maar koos voor een schrijversbestaan. 
Liever dan in groepsverband op het toneel te staan. Haar nieuwste boek En dan nog iets is

genomineerd voor de NS Publieksprijs.
tekst c h a r lot t e  v a n  d r i m m e l e n  

PaulIen CornelIsse 

Wat waren uw plannen
toen u 18 was?

S M A A K

dan gelegitimeerd uit kon
gooien. In Amerika leerde ik
lassen en volgde ik vakken als
Movement for the stage, taal-
wetenschap en
psychologie.Terug in Amster-
dam ging ik psycho-
logie studeren,
omdat ik pas een
halaar later auditie
voor de toneelschool
kon doen. Ik werd
afgewezen, maar was
er niet kapot van. Ik had ge-
hoord dat er op de toneel-
school een intens groeps -
proces zou heersen, en ik ging
liever mijn eigen gang.’

gaan schrijven. 
Ik probeer niet meer te huilen
op de fiets, terwijl ik dat vroe-
ger geregeld deed. Als ik een
rotbui heb denk ik nu makke-
lijker: dit gaat weer over, dit is
niet zo belangrijk. Terwijl ik
vroeger dacht dat elke bui iets
groters zei – over het leven, de
wereld, of mijzelf. Amerika is
voor mij bepalend geweest.
Niet alleen vanwege de vak-
ken die ik er volgde, maar ook
omdat ik veel brieven schreef
aan familie en vrienden. Ik
deed daar mijn best op; ze
moesten goed en grappig zijn.
Ik denk dat ik zo een begin
maakte met het ontwikkelen
van mijn stijl. 
Of die brieven grappig waren
weet ik niet, ik heb ze nooit
teruggelezen.’ 

Wat is er van terechtgeko-
men?
‘Ik ben geen actrice gewor-
den, hoewel ik nu wel in het
theater sta. Achteraf vind ik
het logisch dat de toneel-

school mij niet aan-
nam. Ik denk dat ik
niet goed genoeg
kan acteren en ik
zou zijn onderge-
sneeuwd in zo’n
groep. 

Mijn studie psychologie in
Amsterdam heb ik afgemaakt,
en daar heb ik veel aan gehad.
Het bood me de ruimte om
cabaret te gaan maken en te

‘Ik probeer 
niet 

meer 
te huilen 

op de fiets’

‘Ik wilde een jaar in Amerika
studeren. Daarom had ik een
vakantiebaantje bij een bank
als kas/balie. De ene dag zat ik
in een kamertje geld te tellen,
de andere dag moest ik men-
sen helpen aan de balie. Dat
was dus erger. Op een dag
vertelde mijn baas me dat ik
niet hoefde te gaan studeren,
maar binnen de bank kon
doorgroeien! Om zijn gevoe-
lens niet te kwetsen heb ik ge-
zegd dat ik erover zou
nadenken. 
Ik vond het op mijn 18de nor-
maal om zeker twee keer per
week hard te huilen, al dan
niet met mensen erbij. Mis-
schien wilde ik daarom ac-
trice worden. Ik dacht dat ik
mijn overschot aan emoties er


