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俗 气 súqì  alledaags 
例 外  lìwài uitzondering 
纪 jì herdenken 
何况 hékuàng  bovendien 
堆 duī  hoop 
强 qiáng kracht (强国 qiángguó  = sterke natie) 
栋 dòng  zuil 栋梁 (dòngliáng =zuil van de natie) 
悲 哀  bēiāi  droefheid 
身 分 shēn fèn persoonlijkheid, identiteit 
相符 xiāngfú in overeenstemming 
混混  hùnhùn  deugniet, schurk, klootzak 
初中 chūzhōng  onderbouw van de middelbare school 
警匪 jǐngfěi  bandiet 
幻想 huànxiǎng zich voorstellen 
场景 chǎngjǐng scene, scenario 
露出 lòuchu tonen 
粗壮 cūzhuàng stevig 
纹 wén lijn, tekening (纹身 wénshēn = tatoeage) 

 
喊 hǎn schreeuwen 
彪 biāo jonge tijger 

在意 zàiyì kennis nemen van 

匪 fěi rover 
霸气 bàqì  agressiviteit 
粗壮 cūzhuàng sterk 
小弟 xiaodi hier:jonge leden van de bende 
臂 bì  bovenarm 
肌肉 jīròu spier 
恼火 nǎohuǒ geïrriteerd 
得意 déyì trots op zichelf zijn 
见识 jiànshí je kennis verbreden 
动乱 dòngluàn onlust 
股票 gǔpiào aandelen, beurs 
股票热 gǔpiàorè beurs hype 
房地产 fángdìchǎn  vastgoed 
腐败 fǔbài  verrot 
括 kuò  uitbreiden 
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招 zhāo aantrekken 
文凭 wénpíng diploma 
贬值 biǎnzhí devaluatie 
自鸣得意 zìmíngdéyì  tevreden zijn met zichzelf  (let.: trots ,  zichzelf)  
夸 kuā  overdrijven 
象征 xiàngzhēng  symboliseren 
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得出 déchu   bereiken 
值钱 zhíqián  duur, waardevol 
迄今 qìjīn  tot zover 
沾沾自喜 zhanzhanzìxǐ blij met zichzelf zijn (let.: genieten, eigen geluk)  

推销 tuīxiāo bevorderen 
结论 jiélùn conclusie 
幸好 xìnghǎo  geluk hebben 
落 luò  vallen, achterblijven 
到头来 dàotóulái   eindelijk 
反倒 fǎndào In plaats daarvan, in tegendeel 
平衡 pínghéng  evenwicht 
羡慕 xiànmù  bewonderen 
豁 huō  liberaalgezind, ruimdenkend 
浪漫 làngmàn  romantisch 
代名词 dàimíngcí synoniem 
不行了 bùxíngle stervende 
洋妞 yángniū jong buitenlands meisje 
遍地 biàndì  overal 
钓 diào  vissen met hengel en haak 
主动 zhǔdòng  het initiatief nemen 
洋洋 yángyáng  zelfvoldaan 
靠 kào verdomme, 
泡妞 pàoniū  een vrouw versieren 
浪费 làngfèi verspillen 
满口应承 mǎnkǒuyìng 

chéng 
gemakkelijk beloven 

弄得 nòngde spelen met 

狼吞虎咽 lángtūnhǔyàn  naar binnen slokken (let.:  wolf, slikken, tijger, 
schrokken) 

咬 yǎo vastbijten 
硬邦邦 yìngbāngbāng keihard 
棍 gùn 棍面包= Frans stokbrood 
检 jiǎn oppakken 
追问 zhuīwèn  details vragen 



3	
	

实话实说 shíhuàshíshuō openlijk spreken (let.: oprecht, woorden, oprecht, 
spreken) 
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打断 dǎduàn   onderbreken, interrumperen 
碧 bì  blauw-groen 
身材 shēncái figuur 
确实 quèshí  echt 
休会 xiūhuì  verdagen 
咽 yàn  slikken 
故意 gùyì  opzettelijk 
吊 diào  optillen 
细节 xìjié  details 
眼睁(得) yǎnzhēng (dé) staren 
描述 miáoshù beschrijven 
满足 mǎnzú vergenoegd 
虚荣心 xūróngxīn  ijdelheid 
意淫 yìyín  fantasie 
可怜 kělián  medelijdend 
便 biàn gemakkelijk 

顿 dùn pauzeren 
嗓子 sǎngzi  stem 
生意 shēngyì  leven en vitaliteit 
屡试不爽 lǚshìbùshuǎng  geslaagd na meerdere testen (let.: steeds opnieuw, 

testen, als niet, precies) 
腻  nì   zich vervelen,  
转弯抹角 zhuǎnwānmǒjiǎo  omslachtig spreken (let.: hoek omgaan, bocht 

maken) 
避而不及 bìerbùjí vermijden om iets te bereiken (.: let: vermijden, en, 

niet, bereiken) 
狐朋狗友  húpénggǒuyǒu  gangmakers, boevenbende (let.: vos, vriend, hond, 

broederschap) 
孤单 gūdān eenzaam 
天亮 tiānliàng  dageraad 
唯独 wéidú  alleen 
透气 tòuqì ademhalen 
搭 dā opmaken , aanbrengen 
铺 pù  winkeltje 
编 biān bedenken, verzinnen 
没劲 méijìn zich slap voelen 
自慰 zìwèi  zichzelf troosten 
疲倦 píjuàn  vermoeid 
不堪 bù kān  niet kunnen verdragen 
日复一日 rìfùyīrì  dag in dag uit 
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光亮 guāngliàng helder, glanzend 
压抑 yāyì depressief, 

onderdrukken 
透不过气来 tòubúguòqìlái voelen of je gaat stikken (let.: niet doorkomen) 
   
PAG  14   
   
江苏 Jiāngsū  Jiangsu (de provincie)  
盐城 Yánchéng  Yancheng (de stad)  
称呼 chēnghū  noemen 
蛮子 mánzi  barbaar (scheldnaam voor Zuid-Chinezen) 
歧视 qíshì  discrimineren 
不折不扣 bùzhébùkòu  honderd procent, heel precies  (let.: geen, verlies, 

geen , vermindering) 
色彩 sècǎi  kleur, tint 
暗恋 ànliàn heimelijk verliefd zijn 

祖籍 zǔjí  plaats van voorouders 
细声 xìshēng  zacht geluid 
嗲 diǎ  kinderlijk, charmant 
偷 tōu  heimelijk 
忍不住 rěnbuzhù  niet kunnen verdragen 

惊慌失措 jīnghuāngshīcuò  vlaag van paniek (let.: angstig, tegenwoordigheid 
van geest verliezen)  

传 chuán  overdragen 
纸条 zhǐtiáo stukje papier 
琢磨 zuómó  diep nadenken 
拐弯抹角 guǎiwān 

mǒjiǎo  

omslachtig spreken (let.: draaien,bocht, bocht 
maken) 

废话 fèihuà  overbodig 

实质 shízhì  essentie 
狠狠地 hěnhěndì  resoluut 
优美 yōuměi  gracieus 
弧线 húxiàn  boog 
自言自语 zìyánzìyǔ 

 
mompelen 

神经病 shénjīngbìng mentale afwijking 
理 lǐ aandacht geven aan 
娱 yú  amuseren 
数理化 
 

shùlǐhuà  
  

exacte vakken  [afkorting van  
数学 (shùxué )= mathematics 
物理(wùlǐ ) physics) and 
化学 (huàxué ) chemistry] 
 

成绩 chéngjì  resultaat 
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差劲 chājìn  teleurstellend 
津 jīn  zweet 
呆呆地 dāidāidì  sloom 
前排 qiánpái in de rij ervoor 
秃顶 tūdǐng  kaal 
毕恭毕敬 bìgōngbìjìng eerbied en respect (let.: volledig,  eerbied, volledig, 

respect) 
阴沉 yīnchén bewolkt, bedekt 
老实 lǎoshí  oprecht 
撂 liào achterlaten 
上台 shàngtái  op het toneel verschijnen 
咯 kǎ ophoesten 
悠悠 yōuyōu  langzaam 
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干脆 gāncuì  direct, simpel 
逮 dài bereiken 
挑衅 tiāoxìn provoceren 
故意 gùyì  opzettelijk 
躲 duǒ  zich verbergen, vermijden 
瞄 miáo  de blik op iets richten  
校长 xiàozhǎng hoofd van school 
狡辩 jiǎobiàn  tegenargument 
摆平 bǎipíng  een zaak regelen 
逢年过节 féngniánguòjié nieuwjaar en andere 

feestdagen 
手艺 shǒuyì  vakmanschap 
狐朋狗友 húpénggǒu 

yǒu  

gangmakers, boevenbende (let.: vos, vriend, hond, 
broederschap) 

成天 chéngtiān de hele dag, de hele tijd 
租 zū  huren 
麻将 májiàng majong spel 
台球 táiqiú biljart 
吞云吐雾 tūnyúntǔwù  sigaret uitblazen (let.: doorslikken, wolk,uitblazen, 

mist)  
通宵 tōngxiāo  de hele nacht 
轧姘头 yàpīntóu met een liefje samenhokken 
偷偷摸摸 tōutōumōmō  heimelijk, steelsgwijs 
勾当 gōudàng  duistere zaak 
宣称 xuānchēng  verklaren 
嘲笑 cháoxiào  uitlachen 
死绝 sǐjué  slaafse volgelingen 
福建 Fújiàn  Fujian (provincie) 
性格 xìnggé  aanleg 
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豪爽 háoshuǎng  oprecht, rechtstreeks 
胜 shèng succes 
酒力 jiǔlì goed tegen drank kunnen 
示弱 shìruò zwakke indruk maken, niet voor jezelf opkomen 
丢脸 diūliǎn zijn gezicht verliezen 
名堂 míngtáng  soort 
标准 biāozhǔn  standaard 
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各奔东西 gèbēndōngxī verschillende kanten opgaan (let.: zich haasten 

naar oost, west) 
聚 jù  verzamelen 
车祸 chēhuò verkeersongeluk 
逞强 chěngqiáng pronken met je superioriteit 
凑 còu  verzamelen 
汇 huì bijeenkomen 
委托 wěituō vertrouwen 
竖 shù  rechtop 
无能为力 wúnéngwèilì machteloos  (let.: zonder talent voor macht )  
残酷 cánkù brutaal, wreed 
打击 dǎjī slaan, aanvallen 
生计 shēngjì  middelen van bestaan 
音讯 yīnxùn nieuws 
全无 quánwú  geheel zonder 
偷渡 tōudù Illegale immigratie 
   

	


