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遣送 qiǎnsòng terugsturen, repatriëren 

意料之中 yìliàozhīzhōng niet verrassend zijn (let.: 
verwachten, verwachten, [gram], 
goed voor) 

议论纷纷 yìlùnfēnfēn allerlei commentaar (let.: mening, 
bespreken, verschillende, 
verschillende) 

捣鬼 

 

dǎoguǐ  
 

gemene streek uithalen 

偷渡 tōudù  
 

illegale immigratie 

工作居留 gōngzuòjūliú  
 

werk- en verblijfsvergunning 

凭什么 píngshénme waarom 

丝毫 sīháo het minste 

侥幸 jiǎoxìng gelukkig, bij toeval 

继续 jìxù doorgaan 

悲哀 bēiāi  
 

droevig 

蹑手蹑脚 nièshǒunièjiǎo  
 

op je tenen lopen (let.: voorzichtig 
lopen, handen, voorzichtig lopen, 
voeten) 

烟味 yānwèi  
 

geur of smaak van sigaret 

怀念 

 

huáiniàn  
 

herinnering koesteren 

失落 shīluò verliezen, zich verloren voelen 

彷徨 pánghuáng heen en weer lopen 

流浪 liúlàng  
 

rondslenteren 

街头 

 

jiētóu hoek van een straat 

孤独 

 

gūdú eenzaam 

无助 wúzhù hulpeloos 

自在 zìzài  
 

vrij, onbeperkt 

徘徊 

 

páihuái ijsberen 

远处 

 

yuǎnchǔ niet ver van 

仰着头 yǎngzhetóu opkijken 



 

招工 zhāogōng wervingsadvertentie 

广告 guǎnggào reclame, advertentie 

蓬乱 péngluàn in de war, onverzorgd (haar) 

鼻子一酸 bíziyīsuān een kriebel in de neus voelen en op 
het punt staan te huilen (let.: neus, 
geheel, pijn)  
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受尽 

 

shòujǐn lijden onder 

冷遇 

 

lěngyù kille ontvangst 

声张 

 

shēngzhāng openbaren 

惹事 

 

rěshì moeilijkheden veroorzaken 

欺负 

 

qīfù de baas spelen 

咽下 yànxià slikken 

终日 

 

zhōngrì de hele dag 

疲惫 píbèi  
 

uitgeput 

疲惫不堪 píbèibùkān hondsmoe zijn (let.: uitgeput, niet, 
verdragen) 

混混入睡 hùnhùnrùshuì in een diepe slaap wegzinken (let.: 
wegdrijven, binnengaan, slaap) 

背井离乡 bèijǐnglíxiāng ver van huis zijn (let.: weg zijn van, 
put, verlaten, geboorteplaats) 

寄托 jìtuō iemand hebben om voor te zorgen 

趾高气昂 

 

zhǐgāoqìqìáng  
 

arrogant (let.: teen, hoog, manier 
van doen)  

目中无人 

 

mùzhōngwúrén iedereen minachten (let.: oog, 
midden, niet, persoon) 

贫乏 pínfá arm, hulpbehoevend 

安稳 ānwěn  soepel en stabiel 

无形 wúxíng onzichtbaar, verborgen 

寄生 jìshēng  
 

parasiet 

告发 gàofā aanklagen, beschuldiging 

感激 gǎnjī dankbaar zijn 

属于 shǔyú behoren tot 

无心 wúxīn geen zin hebben 

奴隶 núlì slaaf 



不知不觉 bùzhībùjué onbewust (let.: niet, weten, niet, 
voelen) 

确实 quèshí  
 

echt, inderdaad, zeker 

留下来 liúxiàlái 
 

blijven 

发发 fāfā  
 

snel 

牢骚 láosāo mopperen, klacht 

述说 shùshuō vertellen 

纵然 zòngrán  
 

zelfs als 

心醉 xīnzuì  
 

betoverd zijn 

一旦 yīdàn  
 

op een dag 

负担 fùdān last 

逃避 táobì  
 

ontsnappen 

正如 zhèngrú  
 

net als 

拒绝 

 

jùjué weigeren 

察觉 

 

chájué bewust zijn 

闷闷不乐 mènmènbùlè  
 

gedeprimeerd, somber 
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晃悠 huǎngyōu  
 

rondhangen 

转悠 

 

zhuǎnyōu van de ene naar de andere kant 
draaien 

嗑瓜子 

 

kèguāzi meloenpitten openbijten 

收银 

 

shōuyín  
 

kassa 

目光 mùguāng zicht, blik 

圣诞 

 

shèngdàn Kerstmis 

晃荡 huǎngdàng doelloos ronddwalen 

赌马 dǔmǎ  wedden op paardenrennen 

抽 chōu meenemen 

盒 hé doos 



屏幕 píngmù  
 

scherm 

嚷嚷 rǎngrǎng  
 

geluid, lawaai maken 

瞎 xiā onbesuisd, opgewonden  

起劲 qǐjìn enthousiast, uitbundig 

乱转 luànzhuǎn doelloos rondlopen 

驾驶 jiàshǐ sturen 

顿时 dùnshí  
 

meteen 

胀 zhàng  
 

opzwellen 

有气无力 yǒuqìwúlì zwak, lusteloos (let.: hebben, geest, 
niet, kracht) 

打嗝 dǎgé de hik 

迷糊 míhú wazig, versuft 

流浪 

 

liúlàng  
 

rondzwerven 

暂时 

 

zànshí tijdelijk 

毫不在乎 háobùzàihū ergens geen barst om geven (let.: 
helemaal niet, geven om) 

嫌弃 

 

xiánqì afkeer voelen en vermijden 

晃动 

 

huǎngdòng  
 

schommelen en zwaaien 

车厢 

 

chēxiāng treinstel, rijtuig, wagon 

摇 yáo schudden 

摇篮 

 

yáolán wieg 

幼儿 yòuér kleuter 

暮色渐浓 

 

mùsèjiànnóng schemering die in de nacht overgaat 
(let.: donker, kleur, geleidelijk, dik) 

华灯初上 huádēngchūshàng begin van de avond wanneer de 
straatlantaarns aangaan (let.: 
schitterend, lamp, begin, avond) 

气氛 qìfēn sfeer 

洋溢 yángyì doordrongen zijn van 

大街小巷 dàjiēxiǎoxiàng straten en paden (let.: groot, straat, 
klein, steeg) 

孤单 gūdān alleen, eenzaam 

楼道 lóudào gang, doorgang 

布置 bùzhì ingericht, gerangschikt 
hier: versieren 

胡子 húzi baard 



笑容可掬 xiàoróngkějū stralende glimlach (let.: lach, 
gezichtsuitdrukking, tastbaar)  

意识到 yìshídào beseffen 
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梵蒂冈 fàndìgāng het Vaticaan 

教皇 jiàohuáng  
 

de paus 

赞美诗 zànměishī bijbelverhaal 

拨 bō met hand bewegen 

刹那 shānà  
 

in een flits 

沉浸 chénjìn overspoeld zijn 

苦闷 kǔmèn neerslachtig 

冷落 lěngluò kil behandelen 

留言 liúyán een berichtje achterlaten, voicemail 

漫长 màncháng  
 

eindeloos, erg lang 

绝 jué afsnijden 

瞟 piǎo blik werpen op 

盆 pén pot 

栀子花 zhīzihuā  
 

gardenia 

蔫 niān verwelken 

脑袋 nǎodài hoofd, hersenen 

清醒 qīngxǐng tot bewustzijn komen 

慌张 huāngzhāng verward 

焦虑 jiāolǜ angstig zijn 

堪 kān doorstaan , verdragen 

支付 zhīfù betalen 

欠 qiàn schuldig zijn 

刷 shuā vegen 

兜 dōu zak 

皱巴巴 zhòubābā  
 

gekreukeld 
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平衡 pínghéng evenwicht 

扪心自问 

 

ménxīnzìwèn  
 

geheugen raad plegen (let.: aanraken, 
hart, zelf, vragen) 



导火索 dǎohuǒsuǒ vonk 

眼神 yǎnshén  
 

uitdrukking in de ogen 

弥漫 mímàn lucht vullen 

依稀 yīxī vaag, onbeduidend 

憔悴 qiáocuì  
 

dun en bleek 

颤抖 chàndǒu  
 

trillen 

掐灭 qiāmiè uitblussen 

仿佛 fǎngfú schijnbaar, alsof 

念头 niàntóu idee, gedachte 

死灰 sǐhuī koude as 

复燃 fùrán opgloeien na verbranding 

熏染 xūnrǎn een stapsgewijze corrupte invloed 
uitoefenen 

敲 qiāo kloppen 

触电 chùdiàn elektrische schok krijgen 

傻 shǎ verrast zijn 

迎面 yíngmiàn  
 

in het gezicht 

扑 pū vliegen 

扭曲 niǔqū draaien  

凌乱 língluàn  
 

rotzooi 

双目紧闭 shuāngmùjǐnbì ogen dichtknijpen 

搀住 chānzhù  
 

met de arm ondersteunen 

跌 diē vallen 

不理 bùlǐ geen aandacht schenken 

赶紧 gǎnjǐn haastig, zonder tijd te verliezen 

扶住 fúzhù ondersteunen 

歪歪扭扭 wāiwāiniǔniǔ vormloos, gedraaid 

推开 tuīkāi wegduwen 

反复 

 

fǎnfù herhaaldelijk 

不知所措 

 

bùzhīsuǒcuò ten einde raad zijn 

确实 quèshí  echt, werkelijk 

资格 zīgé kwalificatie 

靠近 kàojìn dichtbij zijn 

此时此刻 cǐshícǐkè op dat moment 
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挣扎 zhèngzhā vechten 

捡起 jiǎnqǐ  
 

oppakken 

递 dì afgeven, aangeven 

含糊不清 hánhúbùqīng vaag (let.: bevatten, gips, niet, helder) 

接 jiē dichtbijkomen 

散落 sànluò verspreid 

盖 gài afdekken, bedekken 

扭曲 niǔqū vervormen 

发酸 fāsuān  kriebel in de neus voelen wanneer je 
begint te huilen 

脱 tuō uitkleden 

自卑 zìbēi zich minderwaardig voelen 

懦弱 nuòruò  
 

zwak, laf 

脱光 

 

tuōguāng poedelnaakt, in je blootje 

调到 diàodào bewegen 

偏高 piāngāo erg hoog zijn 

浇 jiāo water rondspatten 

移开 yíkāi weggaan 

发痒 fāyǎng  
 

jeuken 

发疼 fāténg pijnlijk zijn 

安慰 ānwèi troosten 

甜蜜 tiánmì gelukkig 

冷落 lěngluò troosteloos 

失望 shīwàng  hoop verliezen 

天花板 tiānhuābǎn  plafond 

劲 jìn / jing kracht, energie 

均匀 jūnyún evenwichtig 

此起彼伏 cǐqǐbǐfú de een na de ander omhoog komen 

柜子 guìzi kast 

按 àn drukken 

键 jiàn toets 

聆听 língtīng aandachtig luisteren 

熟悉 shúxī  iemand goed kennen 

旋律 xuánlǜ melodie 

如同 rútóng  
 

als 

翩翩 piānpiān zachtjes 

撩动 liāodòng provoceren  

温柔 wēnróu lief en zacht 



舒展 shūzhǎn uitstrekken 

映照 yìngzhào schijnen op 

如痴如醉 rúchīrúzuì alsof dronken en beneveld (let.: als, 
dwaas, als, dronken) 

舞蹈 wǔdǎo dansen 

	


