
HOOFDSTUK 9 

CHINEES PINYIN NEDERLANDS  

   

PAG  106   

   
灰 huī as 
毒 dú gif 
咒 zhòu bezwering, toverspreuk 
巫婆 wūpó heks 

终日 zhōngrì hele dag lang 
静悄悄 jìngqiāoqiāo erg rustig 
喊话 hǎnhuà contact maken, communicatie zoeken 
厌恶 yànwù haten 
畜生 chùshēng dier 
塞 sāi proppen 
反绑 fǎnbǎng handen achter de rug vast binden 
强暴 qiángbào brutaal 
支吾 zhīwú mompelen 

丧心病狂 sàngxīnbìngkuáng pervers 

无地自容 wúdìzìróng niet weten waar je het moet zoeken van 
schaamte (let.: geen plaats, jezelf, 
verdragen)  

相依为命 xiāngyīwèimìng van elkaar afhankelijk zijn om te 
overleven (let.: afhankelijk zijn van 
elkaar, om, leven)  

搞 gǎo doen, uitvoeren 
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内疚 nèijiù schuldgevoel 
何尝 hécháng ooit zo 
沉闷 chénmèn druilerig, triest 
接近 jiējìn benaderen 
犯愁 fànchóu zorgwekkend 
屋檐 wūyán afdak 
径直 jìngzh direct 
勉强 miǎnqiáng met moeite doen 
拳 quan dreun, vuistslag 
不分青红皂白 Bùfēnqīnghóng 

zàobái  

 

geen onderscheid tussen goed en kwaad 
maken (let.: niet, scheiden, groen, zwart, 
wit)  

一阵 yizhen tijdje 



暴 bào wild 
知觉 zhījué bewustzijn 
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黏糊 niánhú kleverig 
骚动 sāodòng opschudding, verwarring 
发花 fāhuā in een waas zien 

晕眩 yūnxuàn duizeligheid 
壮烈 zhuàngliè dapper, heldhaftig 
补偿 bǔcháng compenseren 
禁闭 jìnbì isoleercel, strafcel 
狼狈 lángbèi In een moeilijke positie 
告状 gàozhuàng bezwaar aantekenen 
关押 guānyā opsluiten 
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自讨没趣 zìtǎoméiqù afpoeieren, afstoten 
久违 jiǔwéi lang niet gezien 
垂下 chuíxià omlaag hangen 
狼吞虎咽 lángtūnhǔyàn naar binnen schrokken (let.: slikken, 

wolf, tijger, slokken)   
一眨眼 yīzhǎyǎn in een oogwenk 
功夫 gōngfū kundigheid 
看守 kànshǒu gevangenisbewaker 
日后 rìhòu in de toekomst 
贿赂 huìlù omkopen 
戒备 jièbèi voorzichtig zijn 
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遗弃 yíqì verlaten 
水泥 shuǐní cement 
缝隙 fèngxì barst, kloof 
钻 zuàn er door komen 
疯长 fēngzhǎng uitgroeien 
预计 yùjì schatten, waarderen 
浮躁 fúzào rusteloos warhoofd 
倒计时 dàojìshí aftellen 
闻讯 wénxùn nieuws krijgen, alarm horen 
比划 bǐhuà gebaar 
领会 lǐnghuì pakken 
签字 qiānzì handtekening zetten, ondertekenen 



签证 qiānzhèng visum 
合法 héfǎ legal ,wettelijk  
身份 shēnfèn rechtspositie 

黑户 hēihù illegaal 
求生 qiúshēng trachten te overleven 
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孕妇 yùnfù vrouw in verwachting 
风韵 fēngyùn bekoring 
荡然无存 dàngránwúcún niets meer over (let.: verdwenen van de 

aardbodem, geen, overleven) 
缩 suō krimpen, verschrompelen 
孤零零 gūlínglíng alleen, eenzaam 
瘦了一大圈 shòuleyīdàquān Flink afslanken ( let.dunner geworden, een, 

grote, cirkel))  
 

短暂 duǎnzàn korte duur 
幻觉 huànjué 

 

hallucinatie 

盈盈 yíngyíng elegant 
回过身来 huíguòshēnlái ronddraaien 
酸楚 suānchǔ bedroefd 
皱眉头 zhòuméitóu wenkbrauwen fronsen 
不争气 bùzhēngqì tegenvallen 
号啕 hàotáo hard huilen 
探 tàn verkennen 
忍不住 rěnbùzhù niet te verdragen 
担惊受怕 dānjīngshòupà in een toestand  van angst (let.:doen, 

angstig zijn, lijden, bang zijn) 
一路 yīlù de hele weg 
淹死 yānsǐ verdrinken 
流产 liúchǎn miskraam 
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披头散发 pītóusànfā ongekamde wilde haren (let.: hangend, 

hoofd, verspreid, haar) 
纷纷 fēnfēn de een na de ander 
绕道 ràodào een omweg maken 
瞎子 xiāzi een blinde persoon 
盲 máng blind 
方向 fāngxiàng richting 
舒坦 shūtǎn aangenaam, behaaglijk 
顺利 shùnlì zonder enige moeite 
睁开眼睛 zhēngkāiyǎnjīng ogen goed openen (let.: open ogen, ogen) 



 
鼾 hān snurken 
颧骨 quángǔ koontje 
接应 jiēyìng iemand komen helpen 
赶来 gǎnlái aansnellen 
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锈 xiù roestig 
剪刀 jiǎndāo schaar 
鼻孔 bíkǒng neusvleugel 

十足 shízú honderd procent 
肿 zhǒng gezwollen 
压抑 yāyì depressie 
透出 tòuchū erdoor komen,  

geheim vertellen 
恐慌 kǒnghuāng panisch 

残忍 cánrěn wreed 
学徒 xuétú stagiaire 
三下五除二 sānxiàwǔchúèr in een handomdraai ( let.: een 

telraamformule, met de betekenis: twee van 
de drie weg laten vallen om een nieuwe 
“vijf” te maken)  

一双水泡三角眼 Yīshuāngshuǐ 

pàosānjiǎoyǎn 

opgezwollen ogen en vreemde blik  (let.: een 
dubbele bubbel en driehoekige ogen)  

打招呼 dǎzhāohū Iemand groeten 
   

	


