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领土 lǐngtǔ grondgebied, landstreek 
制造 zhìzào maken, produceren 
良 liáng goed, prima 
舆论 yúlùn publieke opinie 
乌纱帽 wūshāmào zwarte gazen kap in vroegere tijden  

gedragen door hoge amtenaren 
管用 guǎnyòng effectief 
切记 qièjì ervoor zorgen, bewerkstelligen  
技巧 jìqiǎo  

 

vakmanschap, techniek 

绝食 juéshí hongerstaking 
翻来覆去 fānláifùqù ronddraaien en woelen (let.: draaien, 

komen, weer draaien, gaan) 
摸黑 mōhēi rondkruipen in het donker 
对视 duìshì elkaar in het gezicht aankijken 

饭盆 fànpén etensmand 

晕 yūn duizelig 
姆指 

 

mǔzhǐ duim 

露出 lùchū laten zien 
反应 fǎnyìng reactie, respons 
诱惑 yòuhuò verleiden, verleiding 
牢 láo gevangenis, nor 
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鱼子酱 yúzijiàng viseitjes, steur, vispaté 
罐 guàn pot 
腕 wàn pols 
傻 shǎ domkop 
使眼色 shǐyǎnsè knipoog geven 
使劲 shǐjìn al zijn kracht bijzetten 
竖 shù rechtop 
哇啦哇啦 wālāwālā herrie schoppen, kabaal maken 
拼命 pīnmìng het leven riskeren 
砸 zá stampen 
流干 liúgān uitdrogen 
杂乱 záluàn door elkaar,  

gemengd en wanorderlijk 
扎 zhā binden 



担架 dānjià brancard 
救护车 jiùhùchē ziekenauto 
大块头 dàkuàitóu zwaarlijfige kerel 
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老外 lǎo wài buitenlander 
想不开 xiǎngbùkāi 

 

zwaar tillen aan zaken 

想得开 xiǎngdekāi 

 

luchthartig 

缠 chán vastbinden 
纱带 shādài verbandgaas 
护士 hùshì  verpleegster 
胸 xiōng borst 
丧气 sàngqì geen geluk hebben 
熬 áo doorstaan 
蚂蚁 mǎyǐ mier 
吞噬 tūnshì slikken 
塑料 sùliào plastic 
咬 yǎo bijten 
透 tòu onthullen, openbaren 
代替 dàitì vervangen 
不顾 bùgù ondanks 
阻拦 zǔlán tegenhouden, belemmeren 
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发昏 fāhūn duizelig worden, flauwvallen 
压抑 yāyì druk  
发泄 fāxiè kwijtschelden, vrijlaten 
液体 yètǐ vloeistof 
麻木 mámù apathisch, levenloos, saai 
自觉 zìjué bewust 
一刹那 yīshānà in een oogwenk 
来不及 láibùjí te laat 
恐惧 kǒngjù angst 
镇静剂 zhènjìngjì kalmeringsmiddel 
绝望 juéwàng wanhoop 
怜惜 liánxī medelijden hebben  
非要 fēiyào aandringen op, erop staan 
拆 chāi openscheuren 
散 sàn uitdelen, verdelen 
伤 shāng wond 
放松 fàngsōng ontspannen 



感激 gǎnjī dankbaar zijn 
绷 bēng stevig omwikkelen 
一晃 yīhuàng vliegensvlug voorbijgaan 
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仰 yǎng naar boven kijken 
狠狠 hěnhěn kordaat, stevig 
吸 xī inhaleren, inademen 
肺 fèi long 
呛 qiāng stikken, het benauwd krijgen 
打发时间 dǎfāshíjiān de tijd doorbrengen 
偷渡 tōudù illegale immigratie 
牢骚 láosāo ontevredenheid, klacht 
记挂 jìguà zich zorgen maken over 
套近乎 tàojìnhu vriendelijk trachten te zijn tegen iemand 
规矩 gūiju huisregels 
打点 dǎdiǎn functionarissen omkopen 
使鬼推磨 shǐguǐtuīmó 

 

Iemand verzoeken iets belangrijks voor je te 
doen  (let.: gebruiken, geest, omdraaien 
molensteen)  

转眼 zhuǎnyǎn in een mum van tijd 
看守所 kànshǒusuǒ huis van bewaring 
陆续 lùxù achtereenvolgend 
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操场 caochǎng sportterrein 
欺负 qīfu pesten 
面孔 miànkǒng aangezicht, smoel 
看不顺眼 kànbù shùnyǎn een doorn in het oog  (let.: kijken, niet, 

aangenaam, oog)  
仗 zhàng gevecht 
聚 jù samenkomen 
愣头儿青 lèngtóu erqing Driftkikker (let.: ondoordacht, hoofd, kind, 

jong) 
估计 gūjì inschatten 
打架 dǎjià gaan vechten, op de vuist gaan 
憋 bié terughouden 
逼 bī druk uitoefenen 
老子 laozi vader, hier = Ik  
振奋 zhènfèn inspireren , kracht inblazen 
资格 zīge ancienniteit 
老大 lǎodà (formeel) nummer één (rang van senioriteit) 
昂 āng  het hoofd hooghouden 
操你马 càonǐma vervloekt, verdomme 
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挑衅 tiǎoxìn provoceren  
来劲 láijìn  

 

heel enthousiast 

拳头 quántou vuist 
挥 huī hanteren, zwaaien 
瘾 yǐn verslaving 
冲进 chōngjìn  inbreken 
挨打 áidǎ geslagen worden, onder vuur komen 
压抑 yāyì ingehouden 

兽性 shòuxìng beestachtigheid 
脑勺 nǎosháo  achterhoofd 
捶 chuí   bonken, stampen 
一阵子 yīzhènzi een poosje 
哼 hēng kreunen 

得意洋洋 déyì yáng yáng triomferend (let.: trots op zichzelf, in hoge 
mate) 

禁闭 jìnbì vastzitten 
塞 sāi invullen, inpassen, induwen 
转悠 zhuǎnyōu heen en weer 
佩服 pèifú bewonderen 
滋润 zīrùn  aangenaam  

   
	


