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Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelisse (1976) kennen we vooral  
van haar boeken ‘En dan nog iets’ en ‘Taal is zeg maar echt mijn ding’.  
Afgelopen jaar reisde Paulien door Zuid-Afrika voor het tv-programma  
‘Wie is de Mol?’.

WELKE REIZIGER IS UW VOORBEELD?
--- Ik vind dat Michael Palin er goed in is 
geslaagd om op een leuke manier rond 
te reizen; hij ziet veel maar ik denk niet 
dat hij onnodig lijdt. Je ziet hem bij mijn 
weten nooit dagenlang met diarree  
boven een gat in de vloer in China  
hangen. Goed geregeld Michael! Het 
beste reisverhaal is echter geschreven 
door David Foster Wallace, over een  
verschrikkelijke cruise die hij maakte:  
A supposedly fun thing I’ll never do 
again. Dat verhaal is voor mij een  
voorbeeld. 

IN WELK  LAND ZOU U WILLEN  STERVEN?
--- In Nederland hoop ik te sterven.  
Dat heeft ermee te maken dat ik denk 
dat het leuker is om dood te gaan met  
familie en vrienden in de buurt dan  
ergens alleen, ver weg.  

WAT MIST U OP REIS?
--- Een bruine boterham met kaas. En 
drop. Als ik ergens ben waar het heel 
warm is, mis ik frisse herfstdagen in  
Amsterdam.

WAARAAN ERGERT U ZICH OP REIS?
--- Dat je de hele tijd moet bedenken: 
heb ik alles bij me. En de logistiek: moet 

ik nu eerst mijn tas in een kluis doen en 
dan nog even de stad in en dan naar het 
vliegveld, of neem ik de tas mee?  

HAD U OOIT EEN VAKANTIELIEFDE?
--- Nee, nooit. Stom hè? Ik was wel altijd 
verliefd op de leiders die ik had op  
zomerkamp. 

OP WELKE PLEK  WILDE U ZO SNEL  
MOGELIJK WEER WEG?
--- Ik ben lang geleden een keer met  
een persreis naar Egypte gegaan, en  
dat kan ik alleen maar omschrijven als 
De Complete Hel. De groep journalisten 
met wie ik daar was, was vreselijk en 
verder was de sfeer in het land destijds 
grimmig en onaangenaam. 
Steeds werd er met spiegels onder de 
auto gekeken of er bommen onder zaten. 
Alleen de ballonvaart boven de Nijl 
herinner ik als mooi – eindelijk was ik los 
van Egypte.   

HEEFT U OP REIS WEL EENS EEN MYSTIEKE  
ERVARING GEHAD?
--- Wel extase, geen mystiek.

NAAST WIE ZOU U GRAAG IN HET VLIEGTUIG 
ZITTEN?
--- Naast Eddie Izzard, dat is een Britse 
komiek die ik erg bewonder. 

WAAR KRIJGT U LAST VAN SMETVREES? 
--- Op bepaalde wc’s! Op de allergoed-
koopste campings in Frankrijk!

WAT IS UW REISMOTTO?
--- “De weg is het doel.” Haha, nee.  
Ik heb niet zo veel motto’s. 

WAT NEEMT U ALTIJD MEE OP REIS?
--- Oordoppen. 

WAAR HAD U LAST VAN HEIMEE?
--- Op datzelfde zomerkamp van  
vroeger. En in Egypte had ik het weer. 
Wat dóé ik hier?

‘IK HAAT JETLAGS’

PA U L I E N 
C O R N E L I S S E

AAN WELKE ONTMOETING DENKT U NOG  
WEL EENS TERUG?
--- Een ontmoeting met een verwarde 
man die in Oregon in zijn eentje een  
museumpje beheerde over de pioniers. 
Hij was niet te verstaan maar hield toch 
een gepassioneerde spreekbeurt over 
zijn museum. Zijn kunstgebit zat los. Het 
was zowel lachwekkend als ontroerend.

MET WELK VOLK KON U HET NIET GOED  
VINDEN?
--- Het begint wel een beetje een  
repeterende plaat te worden, maar in 
Egypte voelde ik me dus echt onprettig, 
ook door hoe de mensen deden. Maar, ik 
zeg er meteen bij: ik was daar natuurlijk 
op de meest toeristische plekken.  

WAAR WAS U HET GELUKKIGST?
--- Wat een moeilijke vraag. Ik weet niet 
of mijn geluk afhangt van de plek waar 
ik ben. Afgelopen zomer was ik aan de 
westkust van de Verenigde Staten. Daar 
was ik ontzettend gelukkig. 
 
MET WELKE KARAKTEREIGENSCHAP  
IRRITEERT U UW REISGENOTEN?
--- Dat ik geen enkel, maar dan ook  
geen enkel gevoel voor richting heb.  
Ik verdwaal zelfs in Amsterdam nog.

U HEEFT ÉÉN WEEKEN OM TE REIZEN.  
REISTIJD EN GELD SPELEN GEEN ROL.  
HOE ZIET DAT WEEKEND ERUIT?
--- Naar Japan. Ik heb daar lang geleden 
een half jaar gestudeerd en ik wil graag 
terug. Een vriendin opzoeken en lekker 
eten en mooie plekken zien. Overigens 
verzin ik er in dit scenario ook meteen 
bij dat er een een pil wordt uitgevonden, 
waardoor je jetlag in een klap over is. 
Want ik haat jetlags. 
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