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TAAL IS ZEG MAAR 

ECHT MIJN DING: 
Leesclub 27-05-2013 

 

Waarom mensen die zeggen 'als ik even heel eerlijk ben' eng zijn. 
Waarom 'focking' niet hetzelfde is als 'fucking' en 'seks' niet hetzelfde als 
'sex'. Waarom 'oké' het nieuwe 'ja' is en 'ieuw' het nieuwe 'urlg'. 
 
Taal is zeg maar echt mijn ding gaat over taal. Niet over hoe mensen met 
elkaar zouden moeten praten, maar over hoe ze dat per ongeluk doen. 

  

  

Naam: Paulien Cornelisse 

Geboren: 24 februari 1976, te Amsterdam 
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Biografie 

Paulien Cornelisse schrijft en maakt theater. 
 
Paulien schreef Taal is zeg maar echt mijn ding.  
In 2012 verscheen En dan nog iets, het vervolg op het eerste boek. 
 
Paulien Cornelisse schrijft een wekelijkse taalrubriek in nrc.next en NRC Handelsblad. Ook maakt 
ze maandelijks een dialoog voor het tijdschrift Jan. 
In de herfst van 2010 won ze voor haar schrijfwerk de Tollensprijs. In 2012 werd En dan nog iets 
genomineerd voor de NS Publieksprijs. 
 
Sinds 2008 organiseert Paulien samen met Micha Wertheim Echt Gebeurd, een middag waarop 
mensen verhalen vertellen die ze zelf hebben meegemaakt. In april 2013 verschijnt hiervan een 
luisterboek. 
 
Uit het verleden 
Ooit studeerde Paulien psychologie (afgemaakt) en een blauwe maandag Algemene 
Taalwetenschap (niet afgemaakt). Ze studeerde voornamelijk aan de Universiteit van 
Amsterdam, maar ook even in Boston, en in Hiroshima. Ze begon met kleinkunst bij Crea, de 
culturele organisatie van de UvA, en met schrijven bij Folia, het universiteitsblad. In 1995 won ze 
min of meer toevallig de Nationale Wetenschaps Quiz, en in 2003 won ze minder toevallig de Elle 
Literatuurprijs. 
 
Eerder was Paulien Cornelisse deel van cabaretduo Rots (met Irene van der Aart), en van 2001 
tot 2004 was ze stand-up comedian bij Comedytrain. 
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