
Trots verscheen ik weer in de deuropening.
‘Sorry voor het lange wachten. Maar het was lastig
om iets voor een kankerpatiënt te zoeken tussen
de spullen die ik over heb.’
De oudeman keek eerst naar het boek en
daarna naar mijn gezicht. Hij begon te lachen.
‘Hartelijk dank voor uw boek, maar we accepte-
ren alleen contant.’
‘Maar u vroeg toch of ik iets over had?’

Ko ligt dubbel als hij zich zijn letterlijke inter-
pretatie weer voor de geest haalt.
Taal vindt hij heerlijk, ook al is hij bèta ge-
schoold. ,,Afgelopen zomer heb ik op een
werkvakantie Deens geleerd. En als ik
schrijf, krijg ik hetzelfde lekkere gevoel
als bij wiskunde, het zijn dezelfde puz-
zeltjes.’’

Een nieuwe puzzel heeft hij al ge-
vonden. In Utrecht, waar hij

nu woont, ontmoette
hij zijn vriendin. ,,Ze
komt uit Limburg.
Als zij en haar fa-
milie dialect
spreken, ver-
sta ik er
niet veel
van.
Nog
niet.’’

K
o kwam naar Groningen
om psychologie te stude-
ren, maar na 1,5 jaar vond
hij het toch geen echte we-
tenschap. ,,Bovendien was
het een Engelstalige oplei-
ding. Erg gezellig met al
die internationale studen-

ten, maar ik leerde geen woord Nederlands. Dat
was het voor mij niet.’’ Hij switchte naar wis-
kunde, een Nederlandstalige opleiding.
Na de kleuterboekjes van Annie M.G. Schmidt
stortte hij zich op de Hoe Overleef Ik-serie en
daarna op boeken van Giphart en van zijn favo-
riete schrijfster Esther Gerritsen.
Hij verbaast zich dagelijks over de uitdrukkingen.
26 pagina’s lang is zijn database met Nederlandse
gezegdes en woorden die je niet te letterlijk moet
nemen om ze te begrijpen. Zet hem op, iets onder
de knie krijgen, tussen neus en lippen, mieren-
neuken, het gaat maar door. ,,Van alle Neder-
landse gezegdes ken en begrijp ik nu de helft. En
woorden als negerzoen, jodenkoek en billenkoek
heb ik ook op moeten zoeken. Billenkoek! Ik
dacht dat het een toetje in de vorm van een ach-
terwerk was.’’
Ko is toch echt niet de domste. Voor zijn master
wiskunde had hij maar iets meer dan de helft van
de reguliere tijd nodig. In mei studeert hij af,
maar alleen omdat de universiteit dat nu een-
maal in die maand doet. Hij is al klaar. Hij werkt
inmiddels als trainee-actuaris bij Delta Lloyd,
waar hij verzekeringsrisico’s doorrekent. ,,Ik had
geen zin om tot mei uit mijn neus te eten.’’ Ook
zo een. Toen hij die uitdrukking voor het eerst
hoorde, vroeg hij zijn tafelgenoten wat exact de
bedoeling was met zijn neus. ,,Of alle hoeken van
de kamer laten zien. Ik dacht dat je dan na een
verhuizing werd uitgenodigd om te komen kij-
ken.’’

Lol
Ko kreeg zo’n lol in de Nederlandse taal dat hij
schrijflessen nam en toen hij een voorraadje co-
lumns had, kreeg hij ruimte van opinieblad De
Groene Amsterdammer. Misverstanden door de
taal te letterlijk te nemen, komen er veelvuldig in
voor. Een voorbeeld uit een van zijn columns. Ko
krijgt een collectant aan de deur:

‘Heeft u misschien iets over voor de kankerbestrij-
ding?’
Ik verstond hem niet.
‘Kunt u het misschien herhalenmaar dan langza-
mer? Mijn Nederlands is nog niet zo goed.’
‘H-e-e-f-t u m-i-s-s-c-h-i-e-n i-e-t-s o-v-e-r v-o-o-r
d-e k-a-n-k-e-r-b-e-s-t-r-i-j-d-i-n-g?’
Het kwartje viel.
‘Wacht even. Ik kom zo terug’, antwoordde ik vro-
lijk.
Het was een periode waarin ik het heel gaaf vond
als ik tegen het kassameisje Ik hoef geen bonnetje
kon zeggen. Ik keekmijn kamer rond. Wat heeft
men nodig als hij/zij kanker heeft? Op paraceta-
mol na had ik geenmedicijnen in huis. Ik had geen
overbodige kledingstukken. Mijn laptop had ik
nodig voor mijn school en die was ook iets te duur
om te doneren. Na een paar minuten vond ik een
boek dat ik ooit gekregen had en dat al een tijdje in
de kast stond. ‘Ja, dit mag weg.’
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De avontuurlijke Zuid-Koreaanse jongen verstond geen
woord Nederlands toen hij 5 jaar geleden op Schiphol
landde. Maar Vinnie Ko (24) dompelde zich onder in de taal,
begon Jip en Janneke te lezen, en nu worden zijn columns
over onze wonderlijke woordkeuze gepubliceerd.
TON VOERMANS

Koreaan Vinnie Ko dolt iedereenmet onze eigen taalkronkels

‘
‘Ik had
geen zin
omtot
mei uit
mijn neus
te eten’
Ik vroeg mijn
tafelgenoten
wát ik nou toch
precies moest
doen met mijn
neus...

‘Alle
hoeken
van de
kamer
laten
zien’
Ik dacht dat je
dan na een
verhuizing
werd
uitgenodigd
om te komen
kijken...

‘Neger-
zoenen
jodenkoek’
Ik had écht geen
ideewat daarmee
bedoeldwerd...

‘Billenkoek, ik dacht
dat je die kon opeten’
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