Korte uitleg bij de tweede editie
Dit woordenboek was oorspronkelijk bedoeld voor Litouwse studenten Nederlands, maar
het is evenzeer interessant voor Nederlandstaligen die een studie Litouws willen
aanvatten. Het bevat ongeveer 18.000 (10.000 Nederlands-Litouwse en 8.000 LitouwsNederlandse) alledaags gebruikte basiswoorden evenals een aantal meer specifieke
termen. Hierdoor voldoet dit woordenboekje aan de basisbehoeften van deze
doelgroepen.
De lijst met Nederlandse woorden is gebaseerd op het Prisma Miniwoordenboek
Nederlands-Engels woordenboek. Uitgeverij Het Spectrum, 2007.
Lexicografische bronnen:
Dabartinės anglų kalbos žodynas. B. Piesarskas, Alma littera, Vilnius, 2004.
Didysis anglų - lietuvių kalbų žodynas. B. Piesarskas, Alma littera, Vilnius, 1998.
Van Dale Groot woordenboek Nederlands - Engels. Utrecht, Antwerpen, 1999.
Van Dale Groot woordenboek Engels - Nederlands. Utrecht, Antwerpen, 1998.
Groot Nederlands - Russisch/Russisch - Nederlands woordenboek. Uitgeverij Pegasus,
Amsterdam, 2002.

Verder wordt het woordenboek herdrukt zonder veranderingen.
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Žodyno sandara
Žodynas sudarytas abėcėline tvarka. Žodžiai grupuojami aplink pirmajį lizdo žodį, kuris
pateikiamas pusjuodžiu šriftu. Nekintanti lizdo dalis atskiriama dviem stačiais
brūkšneliais, ir toliau ją atstoja tildė (~). Paaiškinantys pavyzdžiai žymimi pusjuodžiu
kursyvu. Kursyvu pateikiami sutrumpinimai, patikslinimai ir žodžio valdymas: omloop 1.
(kraujo) apytaka; 2. ekon. apyvarta; in ~ brengen išleisti į apyvartą.
Homografai žymimi I, II...: acht I aštuoni; II dėmesys. Taip žymimi ir skirtingai
kirčiuojami homografai, kirčiuota skiemens dalis pabrėžiama: maskeren I užsitraukti
kaukę; maskeren II slėpti, maskuoti.
1., 2. žymi skirtingas to paties žodžio reikšmes.
Kai olandiško žodžio ir jo lietuviško atitikmens (ar atvirkščiai) skaičius nesutampa, visais
atvejais nurodomas olandiško žodžio skaičius: (dgs./vns.):
aambeien dgs. hemorojus.
Prieveiksmiai olandų kalboje paprastai sudaromi taip pat, kaip atitinkamas būdvardis
(gražus ir gražiai mooi), todėl prieveiksminė forma pateikiama tik tais atvejais, kai ji
netaisyklinga, pvz.:
maž||ai weinig; ~as klein.
Patogumo dėlei giminė (o) pažymima tik prie olandiškų žodžių niekatrosios giminės
(onzijdig); jie paprastai vadinami het žodžiais, pagal žymimąjį artikelį het, vartojamą su
niekatrosios giminės vienaskaita. Visi kiti žodžiai priklauso arba vyriškąjai (m –
mannelijk) arba moteriškajai (v – vrouwelijk) giminei ir sudaro grupę de žodžių, pagal
žymimąjį moteriškosios ir vyriškosios giminių artikelį de. Mokantis taisyklingos
gramatikos svarbu skirti tik het bei de žodžius. Kasdienėje vartosenoje giminės skiriamos
profesijas, užsiėmimą ar tautybę žyminčiuose žodžiuose; todėl į žodyną įtraukta visų
tautybių vyriškoji, moteriškoji giminė, o kitų daiktavardžių – tik tada, jei netaisyklingai
sudaroma ar dažniau vartojama, pvz. abat||as abt; ~ė abdis.
Kai kurie žodžiai yra paraleliai het ir de, jie žymimi (o/m/v).
Žodyne naudojami ženklai:
() - lenktiniai skliausteliai, kuriuose pateikiami patikslinimai, reikšmių aiškinimai,
prielinksniai (abiem kalbomis);
◊ - frazeologizmai arba pagal prasmę atitolusią reikšmę turintys pavyzdžiai;
/ - rašoma tarp žodžių, galinčių vienas kitą pakeisti.
Lietuviški sutrumpinimai:
anat. anatomija
archeol. archeologija
archit. architektūra
astr. astronomija
aut. automobilio terminas
belg. belgicizmas (tik ar džn. Belgijoje vartojamas žodis)
bot. botanika
biol. biologija

chem. chemija
dgs. daugiskaita
džn. dažnai
ekon. ekonomika
el. elektra, elektronika
fin. finansų terminas
fiz. fizika
fiziol. fiziologija
fot. fotografija
geol. geologija
geogr. geografija
gram. gramatikos terminas
ist. istorija
įv. reikšm. įvairiomis reikšmėmis
juok. juokais
jūr. jūreivystė
kar. karyba
komp. kompiuterika
kul. kulinarija
lit. literatūra
mat. matematika
med. medicina
men. menas
menk. menkinamasis žodis.
muz. muzika
oland. Olandijos realija
pan. panašiai
prk. perkeltine prasme
polit. politika
pvz. pavyzdžiui
sport. sportas
šachm. šachmatai
šnek. šnekamosios kalbos žodis
teatr. teatras
tech. technikos terminas
teis. teisė
t.p. taip pat
vns. vienaskaita
vulg. vulgarizmas
zool. zoologija.
Olandiški sutrumpinimai
iets kažkas (apie daiktą)
iem. (iemand) kažkas (apie asmenį)
m mannelijk

o onzijdig
v vrouwelijk
Abėcėlė
Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm

Mn
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz

Tarimas

Balsių tarimas
a: [ɑ] (kat)
[a] (kaas, tafel)
e: [ɛ] (pet)
[e] (pees, lezen)
[ə] (tafel)
i [ɪ] (pit)
o: [ɔ] (op)
[o] (room, lopen)
u: [ʏ] (put) kaip žodyje liukas.
[y] (fuut) kaip žodyje liūnas.
Priebalsių tarimas
Priebalsiai b (bot), d (dam), f (fiets), h (hand), k (kar), l (la), m (maan), p (pot), s
(samen), t (tam), v (vier), z (zaad) tariami taip pat kaip ir lietuvių kalboje.

Specialūs atvejai:
c - [k] (clown) kaip žodyje klounas.
g:
[ɣ] (gat) gilus gomurinis gargaliuojamas garsas, neturintis atitikmens lietuvių kalboje.
[g] (garçon) kaip žodyje geras.
[x] (vandaag) kaip žodyje choras.
j:
[j] (jas), kaip žodyje jaunas.
[ʒ] (journaal), kaip žodyje žurnalas.
[dʒ] (jazz) kaip žodyje džiazas.
n:
[n] (na) kaip žodyje naujas.
[ŋ] (zingen) kaip žodyje banga.
r [r] (roos), virpamasis garsas, panašus į anglų kalbos r.
w [ʋ] (wie)
y:
[j] (youghurt) kaip žodyje jogurtas.
[i:] (analyse) kaip žodyje vyras.
Dvibalsių tarimas:
ie [i:] (dier) kaip žodyje lygis.
ij, ei [ɛɪ] (rijp, eis) kaip žodyje meistras.
eu [ø] (deur), atitikmens lietuvių kalboje nėra, tariamas maždaug kaip [-io].
oe [u] (boete), kaip būdas.
ou, au [ʌu] (kou, rauw) kaip šaukštas.
ui [œy] (luis), atitikmens lietuvių kalboje nėra, tariamas maždaug [ioij].
Dvigarsių tarimas:
sch [sx] (school) kaip žodyje schema.
ch:
[x] (chaos), kaip žodyje chaosas.
[ʃ] (chef) kaip žodyje šefas.
x [ks] (xylofoon) kaip žodyje ksilofonas.
ps [ps] (psycholoog) kaip žodyje psichologas.
sj [ʃ] (sjouwen) kaip žodyje šaltas.
tj [c] (rietje) kaip žodyje čerpė, bet j lieka girdimas.
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A
à 1. maždaug, apie; 10 à 15 personen maždaug 10 - 15 asmenų; 2. po; 5 meter à 6 euro
5 metrai po 6 eurus.
aai glostymas, glamonė; een ~ geven (pa)glostyti; ~en (over) glostyti.
aal ungurys.
aalmoes išmalda.
aambeien dgs. hemorojus.
aan 1. prie; ant; iki (pat); ~ de wand ant sienos; 2. (žymint paskirtį): een brief ~ mama
laiškas mamai; 3. iš, pagal; 4. (žymint tęstinį veiksmą): ik ben ~ het schrijven aš (kaip tik
dabar) rašau; ◊ ~ zijn būti įjungtam, veikti.
aanbakken prisvilti (keptuvėje); laten ~ prisvilinti.
aanbellen paskambinti (į duris).
aanbesteding rangos sutartis.
aanbetalen sumokėti pirminį įnašą.
aanbevelen rekomenduoti; zich ~ prisistatyti.
aanbidder garbintojas; gerbėjas.
aanbieden siūlyti; zich ~ 1. pasisiūlyti; 2. pasitaikyti (apie progą).
aanblijven (pasi)likti.
aanblik 1. žvilgsnis; 2. vaizdas.
aanbod (o) 1. pasiūlymas; op een ~ ingaan sutikti su pasiūlymu; 2. ekon. pasiūla.
aanbouw priestatas.
aanbranden pridegti (keptuvėje); laten ~ prideginti.
aanbreken 1. prasidėti; 2. (apie dieną) aušti.
aanbrengen 1. užtepti; 2. pritaisyti; įterpti; een gat in de muur ~ išmušti sienoje skylę;
een verandering ~ pakeisti.
aandacht dėmesys; ~ schenken aan kreipti dėmesį į; ~tig dėmesingas, atidus.
aandeel (o) 1. dalis; 2. ekon. akcija; ~houder akcininkas.
aandenken (o) 1. pri(si)minimas; 2. suvenyras.
aandoen 1. ap(si)vilkti (rūbus); 2. įjungti.
aandoening susirgimas.
aandoenlijk jaudinantis; (apie charakterį) jautrus.
aandrang 1. potraukis; 2. primygtinis reikalavimas; met ~ primygtinai.
aandrift instinktas, impulsas.
aandringen (op) primygtinai reikalauti.
aandrukken stipriai spausti; tegen zich ~ prispausti prie savęs.

aanduiden 1. (kryptį ir pan.) nurodyti; 2. apibrėžti; 3. reikšti; bij nader ~ patikslinti.
aandurven išdrįsti.
aaneen ištisai, iš eilės; zes uur ~ šešias valandas be perstojo.
aaneenschakeling seka.
aangaan 1. užsidegti (apie šviesą); 2. imtis; een strijd ~ stoti į kovą; iem. ~ rūpėti kam;
het gaat je niet aan tai ne tavo reikalas.
aangeboren įgimtas.
aangedaan susijaudinęs.
aangeklaagde kaltinamasis.
aangelegenheid dalykas, reikalas.
aangenaam malonus, mielas; ~ (kennis te maken)! malonu susipažinti!.
aangestoken 1. uždegtas (apie cigaretę); 2. med. uždegimo apimtas.
aangeslagen susikrimtęs.
aangetekend registruotas; ~ versturen išsiųsti registruotu paštu.
aangeven 1. paduoti; ištiesti; 2. nurodyti (kryptį); 3. oficialiai užregistruoti; 4. deklaruoti
bagažą (muitinėje); 5. išduoti policijai; zich ~ pasiduoti policijai.
aangezien turint omeny, kad; kadangi.
aangifte 1. registravimas; 2. (muitinės, mokesčių) deklaracija.
aangrenzend gretimas, kaimyninis.
angrijpen 1. čiupti, griebti; 2. prk. sujaudinti, sugraudinti.
aanhalen 1. stipriau suveržti (mazgą); 2. cituoti, nurodyti kaip pavyzdį.
aanhaling citavimas; ~stekens gram. kabutės.
aanhang vns. šalininkai; rėmėjai; ~er šalininkas, pasekėjas; ~wagen priekaba.
aanhankelijk prieraišus.
aanhoren (atidžiai) klausytis; išklausyti.
aanhouden 1. išlaikyti (pvz., toną); 2. areštuoti; 3. kuriam laikui atidėti; 4. tęstis, laikytis.
aanhouding teis. sulaikymas.
aankijken (pa)žvelgti.
aanklacht kaltinimas; skundas.
aanklagen (wegens) apkaltinti (kuo).
aanklager teis. kaltintojas; ieškovas; openbaar ~ prokuroras.
aankleden aprengti; zich ~ apsirengti.
aankloppen pasibelsti.
aaknopen užmegzti (pvz. pokalbį).
aankomen 1. atvykti (apie traukinį ir pan.); ateiti, atvažiuoti; 2. priaugti svorio; ◊ hard ~
(apie naujieną) sukrėsti; het komt erop aan... išeina taip, kad...
aankomst atvykimas; ~hal atvykimo salė.
aankondigen paskelbti, pranešti.
aankoop pirkimas; pirkinys.
aankunnen pajėgti.
aanleg 1. (kelių ir pan.) tiesimas; 2. (voor) gabumas; polinkis (į); 3. teis. instancija;
Rechtbank van eerste ~ pirmosios instancijos teismas.
aanleiding proga, motyvas; ~ geven tot duoti pagrindą, būti priežastimi.
aanlengen praskiesti.
aanleren išmokti; iem. ~ išmokinti, įpratinti.
aanlokkelijk masinantis.

aanlokken masinti, gundyti.
aanlopen (tegen) atsitrenkti (į).
aanmaning raginimas.
aanmelden paskelbti; zich ~ pranešti apie savo atėjimą/buvimą; užsiregistruoti.
aanmerking: in ~ komen voor būti tinkamu kandidatu; iets in ~ nemen atsižvelgti į.
aanmoedigen padrąsinti.
aannemelijk priimtinas; tikėtinas; het is ~ dat visai gali būti, kad.
aannemen 1. (pri)imti, paimti; 2. priimti (pasiūlymą); 3. įgauti (savybę); 4. daryti
prielaidą, tarti.
aanpak požiūris; sprendimo būdas; ~ken 1. paimti (į rankas); 2. imtis, griebtis
(problemos, darbo ir pan.).
aanpassen matuotis (drabužius); (zich) ~ aan pri(si)taikyti prie ko.
aanpassing prisitaikymas.
aanpraten įkalbėti.
aanprijzen išliaupsinti.
aanraden patarti, rekomenduoti; op ~ van patariant (kam).
aanrader šnek. vertas dėmesio dalykas.
aanraken paliesti.
aanraking palietimas; in ~ komen met susidurti, susipažinti su.
aanranden 1. prievartauti; 2. tvirkinti.
aanreiken paduoti, ištiesti.
aanrijden suvažinėti, partrenkti.
aanschaffen įsigyti.
aanschouwelijk aiškus, vaizdingas.
aanslaan 1. apmokestinti; 2. apsinešti (nuosėdomis); 3. turėti pasisekimą; bij de jongeren
~ būti populiariam jaunimo tarpe.
aanslag vns. 1. nuosėdos; 2. apmokestinimas; ~biljet (o) mokesčių biuletenis; 3.
pasikėsinimas.
aansluiten prijungti; zich ~ bij prisijungti prie ko.
aansluiting 1. su(si)jungimas, sankirta; 2. (pvz., apie internetą) ryšys.
aansporing paraginimas.
aanspraak teis. ieškinys; ~ maken op reikšti pretenzijas į ką.
aansprakelijk (voor) atsakingas (už); ~heid atsakomybė.
aanspreken užkalbinti, kreiptis į.
aanstaan 1. likti atviram (apie duris); būti įjungtam (apie televizorių); 2. patikti; het
staat me aan man tai prie širdies.
aanstaand būsimas; ~ schoonmoeder būsima anyta.
aanstalten: ~ maken op ketinti, ruoštis.
aanstekelijk (t.p. prk.) užkrečiamas.
aansteken 1. užkurti; padegti; 2. užkrėsti.
aansteker žiebtuvėlis.
aanstellen paskirti (į postą); zich ~ maivytis, pozuoti.
aanstichten 1. sukurstyti; 2. regzti (pvz., sąmokslą).
aanstoot įžeidimas; ~ nemen aan įsižeisti dėl ko nors; ~gevend užgaulus.
aantal (o) skaičius, kiekis.
aantasten 1. pakenkti, sužaloti; 2. chem. ėsti (metalą).

aantekenen 1. pasižymėti (pastabas); 2. išsiųsti registruotu paštu.
aantijging insinuacija.
aantocht: in ~ zijn artintis.
aantonen (į)rodyti, pademonstruoti.
aantreden pradėti eiti pareigas.
antrekkelijk patrauklus.
aantrekken 1. (pa)traukti; 2. vilktis, mautis; ◊ zich iets (erg) ~ dėl ko nors išgyventi,
nerimauti.
aanvaarden 1. priimti (pasiūlymą); 2. susitaikyti, nesipriešinti.
aanval 1. (už)puolimas, ataka; 2. med. priepuolis.
aanvang pradžia.
aanvankelijk pirminis, pradinis.
aanvaring susidūrimas; in ~ komen met susidurti su.
aanvechten užginčyti.
aanvoelen 1. pri(si)liesti; 2. prk. justi, suvokti.
aanvoeren 1. tiekti (produktus); 2. teis. pateikti (argumentus); 3. vadovauti; de stoet ~
vadovauti procesijai.
aanvraag paraiška, prašymas, (pa)reikalavimas; op ~ pagal pareikalavimą.
aanvragen įteikti paraišką/prašymą.
aanvullen papildyti; pridėti.
aanwerven verbuoti, priimti į darbą.
aanwezig 1. esantis; de ~en dalyvaujantieji; 2. turimas, prieinamas.
aanwijzing 1. požymis; 2. užuomina, nuoroda; ~en instrukcijos.
aanzet iniciatyva, impulsas; de ~ geven tot inicijuoti.
aanzetten 1. pritvirtinti (prie); 2. įjungti; 3. (tot) kurstyti (kam).
aanzien I pažiūrėti (į); ~ voor kuo palaikyti/su kuo supainioti; II (o) pagarba; ten ~ van...
(kieno) atžvilgiu.
aanzienlijk žymus, nemenkas.
aanzoek pasipiršimas; een ~ doen pasipiršti.
aap beždžionė; ◊ iem. voor ~ zetten ką nors išjuokti.
aard 1. prigimtis; būdas; 2. pobūdis; van voorbijgaande ~ laikinas.
aardappel bulvė; ~puree bulvių košė.
aardbei 1. braškė; 2. žemuogė.
aardbeving žemės drebėjimas.
aardbol žemės rutulys.
aarde 1. žemė (planeta); 2. žemė, dirva.
aardewerk (o) keramika; Delfts ~ Delfto fajansas.
aardgas vns. (o) gamtinės dujos.
aardig malonus, mielas; ~heid 1. sąmojis; 2. maloni smulkmena, dėmesio ženklas.
aardolie nafta.
aardrijkskunde geografija.
aards žemiškas, pasaulietiškas.
aars vulg. sėdynė.
aartsbischop arkivyskupas.
aartsvader patriarchas.
aarzelen svyruoti, dvejoti.

aas (m/v/o) 1. masalas; 2. maita; 3. (kortų) akis; ~gier maitvanagis.
abattoir (o) skerdykla.
abces (o) pūlinys.
abd||ij abatija; ~is abatė.
abnormal nenormalus.
abonnee prenumeratorius; abonentas.
abonnement (o) abonementas, prenumerata.
abonneren: zich ~ op užsiprenumeruoti.
abortus abortas.
abrupt I 1. staigus; 2. status; 3. atžarus; II staiga, nelauktai.
absurd absurdiškas; ~e (o), ~iteit absurdas, absurdiškumas.
abt abatas.
abuis (o) klaida, apsirikimas; per ~ per klaidą.
academie akademija; ~ der Wetenschappen Mokslų akademija.
academisch akademinis.
accent (o) akcentas; kirtis; het ~ leggen op pabrėžti ką.
acceptabel priimtinas.
accijns akcizas.
accountant buhalteris, sąskaitininkas.
accrediteren akredituoti.
accumulator akumuliatorius.
accuraat tikslus.
acht I aštuoni; II dėmesys; ◊ in ~ nemen laikytis (papročių); ~eloos neatsargus.
achten 1. gerbti; 2. manyti, laikyti.
achter už; ~ raken atsilikti, vėluoti.
achteraan užpakalyje, gale; ~ in de klas klasės gale.
achteraf po to.
achterbaks pasalūniškas.
achterban vns. užnugaris; šalininkai.
achterblijven atsilikti.
achterdocht įtarimas; ~ig nepatiklus.
achtereen iš eilės; vienu metu; viermaal ~ keturissyk iš eilės.
achteren: naar ~ atgal; van ~ iš už nugaros, iš užpakalio.
achtergrond fonas; antrasis planas; ◊ persoonlijke ~ biografija.
achterhaald pasenęs.
achterhalen išsiaiškinti.
achterhoofd (o) pakaušis.
achterhouden 1. sulaikyti; 2. nuslėpti, nepranešti.
achterin gale, užpakaly; ~ in de auto ant galinės automobilio sėdynės.
achterkant išvirkščioji pusė.
achterkleinkind (o) proanūkis.
achterlaten 1. palikti; 2. apleisti.
achterliggen 1. atsilikti; 2. glūdėti, slypėti (už).
achterlijk protiškai atsilikęs.
achterlopen vėluoti, atsilikti; mijn horloge loopt achter mano laikrodis vėluoja.
achterna 1. po to, vėliau; 2. iš paskos; iem. ~ lopen bėgti kam iš paskos.

achternaam pavardė.
achterover atgal; ~ leunen atsilošti.
achterpoot (gyvūno) užpakalinė koja.
achterruit aut. užpakalinis stiklas.
achterstallig pavėluotas; ~e huur vėluojantis nuomos mokestis.
achterstand atsilikimas.
achterste (o) užpakalis, sėdynė.
achteruit atgal; ~gaan 1. žengti atgal; 2. smukti, nykti; ~gang nuosmūkis.
achtervoegsel (o) gram. priesaga.
achtervolgen 1. sekti iš paskos; 2. persekioti.
achterwaarts I atbulas; II priešinga kryptimi.
achterwege: ~ laten praleisti.
achterzijde antroji, išvirkščioji pusė; op de ~ van het blad ant kitos lapo pusės.
achttien aštuoniolika.rėe
acne spuogas, inkštiras.
acteren vaidinti.
acteur aktorius.
actie akcija; ~f aktyvus, veiklus
actievoerder, activist aktyvistas.
activiteit veikla.
actrice aktorė.
actualiteit aktualija; dienos įvykis.
actueel aktualus.
adapteren adaptuoti, pritaikyti.
adder gyvatė, angis.
adel aukštuomenė.
adelaar erelis.
adem kvapas, kvėpavimas; ~proef respiratorinis testas (girtumui nustatyti).
adembenemend gniaužiantis kvapą.
ademen kvėpuoti.
ademhalen įkvėpti; kvėpuoti.
ader 1. vena; kraujagyslė; 2. geol. rūdgyslė.
adjectief (o) gram. būdvardis.
adjunct pavaduotojas; ~- directeur direktoriaus pavaduotojas.
administratie administracija; ~f administracinis.
adolescent paauglys.
adopteren įvaikinti.
adoptie įvaikinimas.
adres (o) adresas.
advertentie skelbimas, reklama.
advies (o) patarimas; ~bureau (o) konsultacinė firma.
adviseren patarti; konsultuoti.
adviseur patarėjas, konsultantas.
advocaat advokatas; ~-generaal generalinio prokuroro pavaduotojas.
af nuo, iš; šalin; handen ~! šalin rankas!; ~ zijn būti užbaigtam; iets/iem. ~ zijn
atsikratyti ko/kieno; ◊ ~ en toe retkarčiais.

afbeelden atvaizduoti.
afbeelding atvaizdas, portretas.
afbetalen mokėti dalimis.
afbijten atkąsti; van zich ~ atsikirsti.
afblazen 1. išleisti garą; 2. atšaukti.
afblijven laikytis atokiai, nesikišti.
afbouwen palaipsniui mažinti; medicatie ~ mažinti vaistų dozę.
afbraak 1. nugriovimas; 2. chem. dezintegracija.
afbranden 1. sudeginti; 2. sudegti, išdegti.
afbreken 1. nugriauti; 2. sukritikuoti; 3. nutrūkti.
afbreuk: ~ doen aan pakenkti (kam), menkinti.
afdak (o) stogelis.
afdalen leistis žemyn, nužengti.
afdanken atleisti (iš pareigų).
afdankertje (o) nebereikalingas/nunešiotas daiktas.
afdekken pridengti.
afdeling skyrius, departamentas; ~schef skyriaus vedėjas.
afdingen išsiderėti, nusilygti.
afdoen nuimti, pašalinti.
afdoend pakankamas.
afdrogen nusausinti.
afdruk atspaudas; (spausdinta) kopija.
afdrukken spausdinti, daryti kopijas.
afdwalen nuklysti.
afdwingen 1. (su)kelti; respect ~ kelti pagarbą; 2. (prievarta) išgauti.
affaire 1. afera; 2. meilės ryšys.
affectie prieraišumas, švelnumas.
affiche (m/v/o) afiša.
affront (o) viešas įžeidimas.
afgaan 1. leistis (nuo kalno ir pan.); 2. apsijuokti; 3. susikirsti per egzaminą.
afgelegen atokus.
afgelopen praėjęs; de ~ tijd pastaruoju metu.
afgestorven (ap)miręs.
afgevaardigde atstovas, įgaliotinis.
afgeven 1. įteikti, perduoti; 2. skleisti (pvz., kvapą).
afgezaagd nuvalkiotas.
afgezien: ~ van išskyrus.
afgezonderd atsiskyręs, nuošalus.
afglijden nuslysti.
afgod stabas.
afgrijzen (o) šiurpas; bjaurėjimasis.
afgrond bedugnė.
afgunst pavydas; ~ig pavydus.
afhaalrestaurant (o) restoranas su patiekalais išsinešimui.
afhaken 1. atkabinti, atsieti; 2. prk. prarasti susidomėjimą.
afhakken nukirsti.

afhalen 1. nuimti, atnešti; 2. nuvažiuoti paimti; pasitikti ir parvežti.
afhandelen sutvarkyti, išspręsti (problemą).
afhandig: iets ~ maken išgauti ką apgaulės būdu.
afhangen 1. nukabinti, nuimti; 2. (van) priklausyti (nuo).
afhankelijk priklausomas.
afhouden 1. (van) neprileisti; 2. atimti, atskaityti; een deel van het loon ~ atskaityti dalį
atlyginimo.
afkeer (van) bjaurėjimasis (kuo).
afkeren nukreipti (akis); zich ~ van nusigręžti nuo ko.
afkeuren 1. (pa)smerkti; 2. pripažinti netinkamu.
afkicken (van) atprasti (nuo).
afknappen: ~ op nusivilti.
afknippen atkirpti.
afkoelen 1. atšaldyti; 2. atšalti.
afkomen 1. nusileisti (nuo, iš); 2. išsisukti; er ~ met een boete atsipirkti bauda.
afkomst kilmė; ~ig kilęs.
afkondiging oficialus paskelbimas.
afkorting santrumpa.
afkraken sukritikuoti.
afkrijgen užbaigti.
afleggen 1. padėti į šalį; de telefoon ~ padėti telefono ragelį; 2. įveikti (tam tikrą
nuotolį); ◊ een examen ~ laikyti egzaminą; de eed ~ duoti priesaiką; het moeten ~ tegen
nusileisti (kam).
afleiden 1. atitraukti (dėmesį); 2. kildinti (apie žodžius); 3. (uit) padaryti išvadą, suprasti
(iš).
afleren 1. atprasti; 2. atpratinti.
afleveren pristatyti (apie siuntinį).
aflevering 1. (siuntinio ir pan.) pristatymas; 2. (televizijos serialo ir pan.) epizodas.
afloop pabaiga; baigtis.
aflopen 1. nubėgti (nuo kalno ir pan.); apibėgti; heel de stad ~ aplakstyti visą miestą; 2.
baigtis; het zal slecht ~ tai blogai baigsis; nustoti galioti (apie kontraktą ir pan.).
afluisteren slapta pasiklausyti.
afmaken 1. užbaigti; 2. pribaigti, nudobti.
afmatten išvarginti.
afmelden: zich ~ išsiregistruoti.
afmeting išmatavimas, matas.
afnemen 1. nuimti, nukelti; stof ~ nušluostyti dulkes; 2. atimti; een mes ~ atimti peilį; 3.
mažėti; in gewicht ~ prarasti svorio.
afpakken atimti.
afpersen grasinimais išgauti.
afprijzen nukainoti.
afraden atkalb(in)ėti.
afranselen įkrėsti į kailį.
afreageren išlieti, išgiežti (jausmus); op iem. ~ išlieti, išgiežti (pyktį ir pan.) ant ko nors.
afrekenen apmokėti sąskaitą; ~ met atsiteisti su.
afrekening 1. atsiskaitymas; 2. (banko) kvitas.

afremmen pristabdyti.
afrijden nuvažiuoti (žemyn); apvažiuoti; de hele stad ~ apvažiuoti visą miestą.
Afrikaans afrikietiškas; het ~ afrikansas (kalba P. Afrikos Respublikoje).
afrit išvažiavimas iš autostrados.
afrollen 1. išvynioti; 2. nuriedėti.
afronden 1. užbaigti; 2. suapvalinti (skaičių).
afruimen nukraustyti (stalą).
afrukken nutraukti, nuplėšti.
afschaffen panaikinti, uždrausti.
afscheid (o) atsisveikinimas; ~ nemen atsisveikinti.
afscheiden 1. atskirti; 2. fiziol. išskirti.
afscheuren nuplėšti; atplyšti; zich ~ atsiskirti.
afschilderen pavaizduoti.
afschrift (o) nuorašas.
afschrikken atbaidyti.
afschudden nu(si)purtyti.
afschuw baisėjimasis; ~elijk pasibaisėtinas.
afslaan 1. atmušti; atremti; atmesti (pvz., pasiūlymą); 2. išsukti (į kitą kelią).
afslag 1. nuolaida; 2. posūkis (iš autostrados).
afslanken sulieknėti.
afsluiten 1. užrakinti; zich ~ užsidaryti, užsirakinti; 2. atjungti (tiekimą); 4. sudaryti
(sutartį); 5. užbaigti.
afsluiting 1. pabaiga; užbaigimas; 2. tvora.
afsnijden atpjauti.
afsnoepen pavilioti.
afspelen groti (apie garso įrašą); zich ~ (į)vykti, atsitikti.
afspiegelen atspindėti; zich ~ atsispindėti; zich ~ op imti pavyzdį (iš).
afsplitsen skaldyti; zich ~ atskilti.
afspraak susitarimas (susitikti); op/volgens ~ pagal susitarimą, susitarus; ~je (o)
pasimatymas.
afspreken su(si)tarti.
afstaan (aan) užleisti, atiduoti.
afstammeling palikuonis.
afstammen: ~ van būti kilusiam (iš).
afstand 1. atstumas; 2. atsisakymas; ~ doen van de troon atsisakyti sosto; ~elijk šaltas,
santūrus.
afstappen nulipti; ~ van het onderwerp nukrypti nuo temos.
afstemmen suderinti (muzikos instrumentą).
afsterven 1. apmirti; 2. (apie augalus) nuvysti.
afstotelijk atstumiantis.
afstoten atstumti; atsisakyti; med. atmesti (persodintą audinį).
afstuderen baigti mokslus; ~ aan de universiteit baigti universitetą.
aftakelen nykti, silpti.
aftakking atsišakojimas.
aftands nudėvėtas, nušiuręs.
aftasten čiuopti, apčiuopomis liesti.

aftekenen 1. nubrėžti kontūrus; 2. pasirašyti.
aftellen skaičiuoti (nuo galo į pradžią).
aftreden atsistatydinti.
aftrek 1. atskaitymas; 2. mat. atimtis; 3. (prekių) realizavimas; ~ hebben turėti paklausą
rinkoje.
aftreksel (o) 1. išrašas; 2. (augalų) ekstraktas, užpilas.
afval 1. vns. (o/m/v) atliekos; 2. (tikėjimo) atsižadėjimas.
afvallen 1. nukristi; 2. numesti svorio; 3. sport. iškristi (iš varžybų etapo); 4. atsižadėti
(tikėjimo).
afvloeien nutekėti; ◊ prk. būti atleistam pagal etatų mažinimą.
afvoerbuis nutekėjimo vamzdis.
afvoeren 1. nuleisti (vandenį); 2. (nu)vežti; 3. pašalinti, atšaukti.
afvragen: zich ~ stebėtis, domėtis; ik vraag me af of ze komt įdomu, ar ji ateis.
afwachten laukti, tikėtis.
afwas vns.1. nešvarūs indai; 2. indų plovimas; de ~ doen plauti indus; ~bak virtuvės
kriauklė; ~machine indų plovimo mašina.
afwassen plauti (indus).
afweer 1. gynyba; 2. imunitetas; ~stof antikūnas.
afwenden nusukti, nukreipti; zich ~ nusigręžti.
afweren nukreipti (smūgį); prk. atmesti (pvz., pasiūlymą).
afwerken pabaigti.
afweten (van) nu(si)manyti (apie); het laten ~ 1. nepasirodyti; 2. sugesti.
afwezig nesantis, nedalyvaujantis; ~heid nebuvimas, nedalyvavimas.
afwijking nukrypimas, anomalija.
afwijzen atmesti, atstumti.
afwisselen 1. pavaduoti; elkaar ~ pavaduoti vienas kitą; 2. pakaitom daryti.
afzeggen atšaukti.
afzender siuntėjas.
afzet (prekių) realizavimas.
afzetten 1. nu(si)imti; 2. išlaipinti; 3. nusėsti (pvz., apie dumblą); 4. med. amputuoti; 5.
nuversti (nuo sosto); 6. realizuoti (prekes); 7. išjungti; 8. apgauti; iem. ~ voor 10 euro
apsukti ką dešimčia eurų; zich ~ tegen priešintis kam nors.
afzichtelijk šlykštus.
afzien 1. stebėti; nusižiūrėti; 2. belg. kentėti, vargti; ◊ ~ van atsisakyti.
afzijdig: zich ~ houden van nesikišti į.
afzonderen atskirti, izoliuoti; zich ~ pasišalinti.
afzondering 1. atskyrimas; 2. vienuma; in ~ leven gyventi atsiskyrus.
afzonderlijk atskiras; pavienis; in ~e gevallen tam tikrais atvejais.
afzweren atsižadėti.
agent 1. (firmos) atstovas; 2. policininkas; ~schap (o) agentūra.
aggresief agresyvus.
aids AIDS.
ajuin svogūnas.
akelig atgrasus, koktus.
akker arimas.

akkoord (o) su(si)tarimas; tot een ~ komen pasiekti susitarimą; ~ gaan met sutikti su
kuo nors.
akte 1. dokumentas; ~ opmaken sudaryti dokumentą, aktą; 2. (pirkimo ir pan.) sutartis;
3. pažymėjimas; 4. teatr. veiksmas.
al, alle visas, kiekvienas; alle dagen kiekvieną dieną; al het volk visa tauta.
al I jau; II nors; nepaisant to, kad.
alarm (o) aliarmas; ~ slaan paskelbti pavojų.
album (o) albumas.
alcohol alkoholis; ~vrij nealkoholinis.
aldoor visą laiką.
aldus šitaip, tokiu būdu.
alfabet (o) abėcėlė.
alfawetenschappen humanitariniai mokslai.
algemeen 1. bendras; visuotinis; ~ stemrecht (o) visuotinė rinkimų teisė; 2. neapibrėžtas;
◊ in het ~ bendrai paėmus, apskritai.
alhoewel nors; net jei.
alias kitaip pasakius.
alimentatie vns. alimentai.
allebei abu(du), abi(dvi).
alledaags kasdieniškas.
allee alėja.
alleen I 1. vienas pats; ik kan het ~ aš galiu pats; 2. vienišas; II (vien) tik; ik wilde je ~
helpen aš tik norėjau tau padėti.
alleenstaand nevedęs/netekėjusi.
allegaartje (o) maišalynė, kratinys.
allegorie alegorija.
allemaal visi; visa; ik hou van jullie ~ aš jus visus myliu; wat betekent dit ~? ką visa
tai reiškia?.
allerbest pats/visų geriausias.
allergie alergija.
allergisch alergiškas.
allerhande visoks, visokiausių rūšių; snoepjes ~ visų rūšių saldumynai.
allerheiligen Visi Šventieji.
allerlei visoks, visokiausias; ik heb ~ problemen aš turiu visokių problemų.
allerliefst I pats mieliausias, mylimiausias; II mieliausiai.
allerzielen Vėlinės.
alles viskas; hij heeft van ~ verteld jis visko pripasakojo.
allesbehalve visai ne; het was ~ aangenaam tai buvo be galo nemalonu.
alleszins visais atžvilgiais; visiškai.
allicht tikriausiai.
allochtoon svetimšalis, svetimtautis.
almachtig visagalis.
alomtegenwoordig visur esantis.
aloud senas, senovinis; ~e tradities senovinės tradicijos.
alpinist alpinistas.

als 1. kaip; tarsi; zo wild ~ zijn vader pasiutęs kaip ir tėvas; 2. kai; ik zal het zeggen ~ ik
hem zie pasakysiu, kai jį susitiksiu; ◊ zo goed ~ zeker neabejotinai.
alsjeblieft prašau.
alsmaar nuolat, be perstojo; ze bleef ~ praten ji vis kalbėjo ir kalbėjo.
alsof tarsi; ~ doen apsimesti.
alstublieft prašom.
alternatief I (o) alternatyva; II alternatyvus.
althans bent jau; šiaip ar taip; ze is niet gekomen, ~ ik heb haar niet gezien ji neatėjo, aš
bent jau jos nemačiau.
altijd visuomet, visados.
altruisme (o) altruizmas.
alvast be abejo.
alvleesklier anat. kasa.
alvorens pirma, nei; prieš; ~ je het zegt, denk goed na prieš tai sakydamas, gerai
pagalvok.
alweer vėl, darsyk.
amandel 1. migdolas (riešutas); 2. anat. tonzilė, migdolas.
amateur mėgėjas; ~istisch mėgėjiškas.
ambacht (o) amatas; ~elijk tradiciniu būdu pagamintas; ~sman amatininkas; meistras.
ambassad||e ambasada; ~eur ambasadorius.
ambigu dviprasmiškas.
ambit||ie ambicija; ~ieus ambicingas.
ambt (o) pareigybė, postas; ~enaar valdininkas; pareigūnas; burgerlijk ~enaar valstybės
tarnautojas.
ambulance greitosios pagalbos automobilis.
amendement (o) (įstatymo) pataisa.
Amerikaan amerikietis; ~s amerikiečių, amerikietiškas; ~se amerikietė.
amnestie amnestija; ~ verlenen suteikti amnestiją.
amusant įdomus, juokingas; linksminantis.
amusement (o) pramoga.
amuseren linksminti; zich ~ linksmintis.
anatomie anatomija.
ander I kitas; II kitas, kitoks.
anderhalf pusantro; pusantrų; ~ jaar pusantrų metų.
anders kitaip, kitokiu būdu; ~om priešingai.
anderzijds kita vertus.
andijvie cikorija.
angel geluonis.
angst baimė; ~aanjagend bauginantis; ~ig baikštus.
anijs anyžius.
animo (o/m/v) įkarštis, entuziazmas.
anjer gvazdikas.
anker (o) inkaras.
annexatie aneksavimas.
annuleren anuliuoti.
anoniem I anonimas; II anonimiškas.

ansichtkaart atvirukas.
ansjovis ančiuvis (žuvis).
antenne antena.
anticonceptiepil kontraceptinė tabletė.
antiek I vns. (o) antikvarinis daiktas; II antikinis, senovinis; antikvarinis.
antiquair antikvaras.
antiquariaat (o) antikvariatas.
antivries (o) antifrizas.
antwoord (o) atsakymas; ~apparaat (o) automatinis telefono atsakiklis.
antwoorden (op) atsakyti.
apart I ypatingas, keistas; II atskirai; ◊ een geval ~ ypatingas, savotiškas atvejis.
apostel apaštalas.
apotheek vaistinė.
apotheker vaistininkas.
apparaat (o) aparatas.
appartement (o) butas.
appel obuolys; ~moes obuolių tyrė.
applaudisseren ploti.
applaus vns. (o) aplodismentai.
april balandis (mėnuo).
aquarel akvarelė.
Arabier arabas.
Arabisch arabų, arabiškas; het ~ arabų kalba; ~e arabė.
arbeid darbas; (on)geschoolde ~ (ne)kvalifikuotas darbas; ~er darbininkas; ~ongeschikt
nedarbingas.
arbitrage arbitažas, trečiųjų teismas.
archief (o) archyvas.
architect architektas; ~uur architektūra.
arend erelis.
argeloos (nieko) neįtariantis, naivus.
arglistig klastingas, suktas.
argument (o) argumentas.
argwaan įtarumas.
argwanend įtarus.
aristocratie aristokratija.
arm I ranka (nuo peties iki plaštakos); II neturtingas, skurdus; ~band apyrankė;
~leuning atrama rankoms (krėslo).
armoede skurdas, neturtas.
armzalig skurdus, vargingas.
arrest (o) 1. areštas; 2. nuosprendis, nutarimas; ~eren areštuoti.
arriveren atvykti.
artiest artistas; ~e artistė.
artikel (o) 1. teis. straipsnis; 2. (laikraščio) straipsnis; 3. prekė.
artillerie artilerija.
artisjok artišokas.
artistiek artistiškas, meninis.

arts gydytojas.
as vns. 1. pelenai; 2. ašis; om zʼn ~ draaien suktis apie savo ašį; ~bak peleninė.
asfalt (o) asfaltas.
asiel (o) prieglobstis; ~ verlenen suteikti prieglobstį; ~zoeker prieglobsčio prašytojas.
aspect (o) aspektas.
asperge bot. šparagas.
assistent asistentas.
assurantie draudimas.
aster astras.
astma (o/m/v) med. astma; ~lijder astmatikas.
astronaut astronautas.
atelier (o) ateljė.
atheneum (o) belg. vidurinė mokykla.
atlas atlasas.
atletiek (lengvoji) atletika.
atmosfeer atmosfera.
atoom (o) atomas; ~bom atominė bomba; ~proef atominio ginklo bandymas.
attent atidus, dėmesingas; ~ maken op atkreipti dėmesį į; ~ie: ter ~ van (sutr. t.a.v.)
(kieno) dėmesiui.
attest (o) atestatas.
augurk agurkėlis; kornišonas.
augustus rugpjūtis.
auteur autorius; ~srecht (o) autoriaus teisė.
auto automobilis.
autobaan autostrada.
autogordel saugos diržas.
auto-ongeluk (o) autoavarija.
autorijschool vairavimo mokykla.
auto(snel)weg greitkelis.
autobus autobusas.
automaat automatas.
autoriteit autoritetas; ~en valdžios organai.
averechts atvirkščias, priešingas.
avond vakaras; ~blad (o) vakarinis laikraštis; ~eten (o), ~maal (o) vakarienė.
avonturier nuotykių ieškotojas.
avontuur (o) nuotykis; ~lijk nuotykingas.
Asiatisch azijietiškas.
azijn actas.
B
baai įlanka.
baan 1. kelias; 2. darbas, tarnyba; 3. (planetos) orbita; 4. sport. aikštė; ~brekend
pasaulinės reikšmės, istorinis.
baard barzda.
baarmoeder gimda.

baars ešerys.
baas bosas.
baat nauda.
babbelen plepėti.
baby kūdikis; ~sit ateinanti auklė.
bacil bacila.
bacterie bakterija.
bad (o) vonia; ~en maudytis; ~huis (o) pirtis; ~kamer vonios kambarys; ~muts
maudymosi kepuraitė; ~pak (o) maudymosi kostiumėlis; ~plaats pajūrio kurortas.
bagage bagažas; ~depot (o) bagažo saugykla; ~kluis bagažo saugojimo kamera; ~ruimte
aut. bagažinė.
baggeren 1. valyti, graibyti dugną; 2. braidyti.
bah fui, fe!.
bak 1. dubuo; 2. cisterna, rezervuaras.
baken (o) jūr. švyturio plūduras.
bakermat lopšys.
bakken kepti.
bakker kepėjas; ~ij kepykla.
baksteen plyta.
bal 1. kamuolys; 2. (o) balius.
balans balansas.
baldadig savavališkas, padūkęs.
balie 1. registratūra; informacijos stalas, langelis; 2. ~ (van advocaten) advokatūra.
balk 1. sija, gegnė; 2. muz. penklinė.
balkon (o) balkonas.
ballast balastas.
ballet (o) baletas; ~danseres balerina.
balling tremtinys; ~schap tremtis.
ballon balionas.
balpen tušinukas.
balzaal puotų salė.
bamboe bambukas.
ban vns. 1. pasmerkimas; uždraudimas; 2. kerai; in de ~ zijn van būti apkerėtam,
sužavėtam; ~vloek ekskomunikacija, anatema.
banaal banalus.
band 1. kaspinas, juosta; lopende ~ konvejeris; 2. (o) tvarstis; 3. aut. padanga; lekke ~
prakiurusi padanga; 4. (knygos) tomas; 5. (są)ryšis.
bandeloos pasileidęs.
bandiet banditas.
bang: ~ zijn van/voor bijoti ko.
banier 1. plakatas; 2. vėliava.
bank 1. suolas; 2. bankas; ~biljet (o) banknotas.
bank||ier bankininkas; ~pas banko kortelė.
banket (o) banketas; ~bakker konditeris; ~bakkerij konditerija.
bankroet bankrotas.
banneling tremtinys.

bar I baras; II atšiaurus, nykus.
barbaar barbaras; ~s barbariškas.
baren gimdyti.
barman barmenas.
barmhartig gailestingas.
barnsteen gintaras.
baron baronas; ~es baronienė.
barrevoets basomis kojomis.
barricade vns. barikados.
barst įtrūkimas, įskilimas; ~en 1. įskilti; 2. subyrėti.
bas muz. bosas.
baseren (pa)grįsti; zich ~ op remtis.
basis pagrindas, bazė; ~school pradinė mokykla.
basketbal krepšinis.
bastaard 1. pavainikis; 2. (gyvūnas) mišrūnas, hibridas.
bate: ten ~ van... (kieno) naudai; ~n duoti, turėti naudos.
bazelen pliurpti, pliaukšti niekus.
bazig valdingas.
bazin šeimininkė.
beambte valdininkas, pareigūnas.
beantwoorden 1. duoti atsakymą; 2. (aan) atitikti (reikalavimus).
beboeten paskirti baudą.
bebouwd apstatytas, gyvenamas; ~e kom gyvenvietė.
bed (o) lova.
beddengoed (o) patalynė; ~denlaken (m/v/o) paklodė.
bedanken padėkoti; bedankt! ačiū!
bedaren numalšinti.
bede maldavimas.
bedeesd nedrąsus.
bedelaar elgeta.
bedekken pridengti.
bedelen I elgetauti.
bedelen II apdovanoti.
bedelven (onder) apipilti, apkrauti.
bedenkelijk abejotinas.
bedenken sugalvoti; zich ~ apsigalvoti.
bedenking (pa)svarstymas, sumetimas.
bederf (o) (su)puvimas, gedimas.
bederven 1. supūti; 2. sugadinti (nuotaiką ir pan).
bedevaart piligrimų kelionė.
bediende 1. tarnas; 2. (valstybės) tarnautojas.
bedienen aptarnauti.
bediening aptarnavimas.
bedingen 1. išsiderėti; 2. nustatyti sąlygas (sutarties).
bedisselen sutvarkyti, suorganizuoti.
bedlegerig nesikeliantis iš lovos (ligonis).

bedoelen 1. turėti galvoje; 2. ketinti.
bedoeling ketinimas; tikslas; (teiginio) esmė.
bedorven pašvinkęs.
bedrag (o) (pinigų) suma.
bedreigen grasinti.
bedreven (in) įgudęs, nusimanantis.
bedriegen apgaudinėti.
bedrieger apgavikas.
bedrijf (o) 1. įmonė; verslas; 2. veikla; 3. teatr. veiksmas; ~skapitaal (o) ekon.
apyvartinis kapitalas; ~sleven (o) verslas; verslo pasaulis; ~songeval (o) gamybinė
trauma.
bedrijven veikti, atlikti; de liefde ~ mylėtis.
bedrijvig veiklus, aktyvus.
bedroeven nuliūdinti, nuvilti.
bedrog (o) apgavystė.
bedwang (o) kontrolė, priespauda; in ~ houden valdyti, kontroliuoti.
bedwelming 1. apstulbimas; 2. apsvaigimas.
bedwingen suvaldyti; zich ~ susivaldyti.
beëindigen (už)baigti.
beek upelis.
beeld (o) (at)vaizdas; ~buis (televizoriaus) ekranas; ~spraak vaizdingas palyginimas.
beeld||houwen lipdyti/kalti skulptūras; ~houwer skulptorius.
beeldig žavus, puikus.
been (o) 1. (dgs. benen) koja; 2. (dgs. beenderen) kaulas; ~houwer belg. mėsininkas;
~merg vns. (o) kaulų čiulpai.
beer lokys.
beest (o) žvėris; gyvūnas; ~achtig žvėriškas.
beet 1. kąsnis; 2. įkandimas; ~je (o) truputis; šiek tiek.
beetnemen apmulkinti.
befaamd įžymus.
begaafd talentingas.
begaan I (pa)daryti; iem. laten ~ duoti kam veiksmų laisvę; een blunder ~ apsirikti; II
(met) susirūpinęs (kuo, dėl ko).
begeerte geismas.
begeleiden 1. (pa)lydėti; 2. vadovauti, patarti.
begeren geisti, trokšti.
begeven 1.: het ~ sugesti; nebeveikti; 2.: zich ~ naar patraukti, iškeliauti.
begin (o) pradžia; ~neling pradedantysis.
beginnen pradėti.
beginsel (o) principas.
begraafplaats vns. kapinės.
begrafenis vns. laidotuvės; ~onderneming laidotuvių biuras.
begraven palaidoti.
begrenzen apriboti, apsupti.
begrijpelijk suprantamas.
begrijpen suprasti.

begrip (o) 1. samprata, idėja; 2. supratimas; ~ opbrengen voor prijausti, pritarti kam.
begroeten pa(si)sveikinti.
begroeting pa(si)sveikinimas.
begroting ekon. biudžetas.
begunstigen privilegijuoti.
beha (moteriška) liemenėlė.
behaaglijk jaukus, patogus.
behagen teikti malonumą.
behalen gauti, įgyti.
behalve išskyrus, be.
behandelen 1. elgtis (su kuo nors); 2. svarstyti, nagrinėti; 3. gydyti.
behangen išklijuoti (pvz., tapetais).
behartigen rūpintis (nauda, interesais).
beheer (o) 1. valdymas; 2. direkcija, valdyba; ~der valdytojas.
beheersen valdyti; een taal ~ įvaldyti kalbą.
behelpen: zich (kunnen) ~ apsieiti, susitvarkyti (be kitų pagalbos).
behendig sumanus, nagingas.
beheren valdyti (ūkį).
behoeden (voor) apsaugoti, sergėti (nuo).
behoefte poreikis, reikmė.
behoeftig skurstantis.
behoeve: ten ~ van... (kieno) naudai.
behoorlijk 1. prideramas; 2. didelis, gerokas.
behoren 1. (tot) priklausyti, būti dalimi; 2. privalėti; kinderen ~ zich te gedragen
vaikams dera gerai elgtis; ◊ naar ~ kaip reikiant; padoriai.
behoud (o) išlaikymas, išsaugojimas; ~en išlaikyti, išsaugoti.
behulpzaam paslaugus.
beide abu, abi.
beige smėlio spalvos.
beïnvloeden daryti įtaką.
beitel kaltas, kirstukas.
bejaard pagyvenęs, senyvas; ~e pagyvenęs žmogus.
bejubelen džiaugsmingai sveikinti.
bek 1. (paukščio) snapas; (gyvūno) snukis; 2. šnek. snukis, marmūzė.
bekaf mirtinai nuvargęs.
bekend 1. pažįstamas; 2. žinomas, garsus; ~e pažįstamas.
bekendmaken paskelbti, pranešti.
bekennen pri(si)pažinti.
bekentenis pri(si)pažinimas.
beker 1. taurė, bokalas; 2. menzūra; 3. sport. taurė.
bekeren atversti (į kitą tikėjimą); zich ~ atsiversti.
bekeuren skirti (pa)baudą.
bekijken apžiūrėti.
bekken vns. (o) anat. klubai.
beklaagde kaltinamasis.
beklag (o) 1. skundimasis; 2. skundas, ieškinys.

beklagen apraudoti; zich ~ skųstis.
bekleden 1. apvilkti; 2. užimti (postą).
bekleding vns. (sienų ir grindų) apmušalai.
beklimmen užlipti, įkopti.
beknopt glaustas, trumpas.
bekomen (van) atsigauti (nuo).
bekommeren: zich ~ om rūpintis, jaudintis dėl ko.
bekoorlijk žavingas, viliojantis.
bekoren sužavėti, užburti.
bekostigen apmokėti (išlaidas).
bekrachtigen patvirtinti (įsaką ir pan.).
bekritiseren kritikuoti.
bekrompen ribotas, siaurų pažiūrų.
bekwaam 1. kompetentingas, išmanantis; 2. teis. įgaliotas.
bel 1. varpas; 2. skambutis; 3. (oro, muilo) burbulas.
belachelijk juokingas, absurdiškas.
beladen apkrautas.
belang (o) 1. svarba; 2. nauda, labas; ~eloos nesavanaudiškas; ~hebbend suinteresuotas;
~rijk svarbus; ~stelling susidomėjimas; ~wekkend keliantis susidomėjimą.
belasten apkrauti, apsunkinti.
belasteren apšmeižti.
belasting mokestis; ~aangifte, biljet (o) mokesčių deklaracija; ~aftrek mokesčių
lengvata; ~teruggave mokesčių permokos grąžinimas.
beledigen įžeisti.
beleefd mandagus.
beleg (o) 1. (sumuštinio) uždaras; 2. kar. apsiaustis.
belegen subrendęs, palaikytas (sūris).
belegeren kar. apsupti, apsiausti.
beleggen 1. sušaukti (posėdį ir pan.); 2. fin. investuoti; 3. sutepti sumuštinius.
belegging fin. investavimas.
beleid (o) politikos kursas; buitenlands ~ užsienio politika.
belemmeren apsunkinti, kliudyti.
beletsel (o) kliūtis.
beletten sutrukdyti, užkirsti kelią.
beleven patirti, išgyventi.
belezen apsiskaitęs.
Belg belgas; ~e belgė; ~isch belgų, belgiškas.
belichamen įkūnyti.
belichting apšvietimas.
believen I pageidauti; wat belieft u? ko pageidautumėte?; II (o) pageidavimas; ◊ naar ~
kiek širdis geidžia.
belijdenis 1. išpažintis; 2. (tikėjimo) išpažinimas, pažiūros.
bellen skambinti.
belofte pažadas; een ~ nakomen ivykdyti pažadą.
belonen atlyginti, apdovanoti.
beloning atlygis.

beloven pažadėti.
beltoon (telefono) skambučio garsas.
beluisteren išklausyti.
belust: ◊ ~ zijn op varvinti seilę į ką.
bemachtigen 1. užgrobti, užimti; 2. užsitikrinti; įgyti.
bemanning (laivo ir pan.) įgula.
bemerken pastebėti.
bemiddelaar tarpininkas.
bemiddeld pasiturintis.
bemiddeling tarpininkavimas.
beminnelijk meilus, lipšnus.
beminnen mylėti.
bemoedigen padrąsinti.
bemoeial įkyruolis, landūnas.
bemoeien: zich ~ met kištis, lįsti (į svetimus reikalus).
bemoeilijken apsunkinti, komplikuoti.
benadelen skriausti, statyti į nepalankią padėtį.
benadering 1. (pri)artėjimas, artinimasis; 2. požiūris, traktavimas; ◊ bij ~ apytikriai.
benaming pavadinimas.
benard sunkus, beviltiškas.
benauwd: het ~ krijgen pasijusti nejaukiai, nepatogiai.
bende gauja.
beneden apačioje.
bengel (apie vaiką) išdykėlis, nenaudėlis.
bengelen tabaluoti, kyburiuoti.
benieuwd (naar) susidomėjęs, smalsus.
benijden pavydėti.
benodigheden reikmenys.
benoemen 1. paminėti, pavadinti; 2. paskirti (į postą).
benul (o) numanymas, nuovoka; geen ~ hebben van neturėti nė menkiausio supratimo.
benzine benzinas; ~pomp benzino siurblys; kolonėlė; ~station (o) degalinė.
beoefenen verstis (veikla), užsiimti.
beogen siekti; turėti omeny; het beoogde resultaat norėtas/siektas rezultatas.
beoordelen įvertinti.
beoordeling įvertinimas.
bepaald 1. nustatytas, apibrėžtas; 2. tam tikras; 3. gram. žymimasis (artikelis).
bepalen nustatyti, apibrėžti.
bepaling 1. nustatymas, apibrėžimas; 2. (sutarties) išlyga, sąlyga; 3. gram. priklausomas
žodis (papildinys, aplinkybė).
beperken apriboti; zich ~ apsiriboti.
beperking apribojimas, suvaržymas.
beproeving išbandymas, išmėginimas.
beraad (o) pasitarimas; iets in ~ nemen apsvarstyti ką.
beramen 1. parengti; 2. regzti (sąmokslą).
beredeneren išmąstyti.
bereid pasirengęs, pasiruošęs.

bereid||en parengti, paruošti; ~willig norus, paslaugus.
bereik (o) 1. pasiekiamumas; 2. diapazonas.
bereiken pasiekti.
berekenen apskaičiuoti.
berg kalnas; ~achtig kalnuotas.
bergaf į pakalnę.
berg||helling nuokalnė; ~keten (o) kalnų grandinė.
bergop į kalną.
bergplaats sandėlis, saugykla.
bericht (o) pranešimas, žinutė; ~en pranešti, informuoti; ~gever reporteris; ~geving
žiniasklaida.
berispen papeikti.
berk beržas.
berm kelkraštis.
beroemd žymus, garsus; ~heid 1. šlovė, pagarsėjimas; 2. (asmuo) garsenybė.
beroemen: zich ~ op didžiuotis, garsėti kuo.
beroep (o) profesija, užsiėmimas.
beroepen: zich ~ op remtis (kuo).
beroering sąmyšis, sujudimas.
beroerte insultas.
berokkenen būti priežastimi, sukelti.
berouw (o) atgaila; ~en apgailestauti.
beroven (van) apiplėšti, atimti.
berucht blogai/liūdnai pagarsėjęs.
berusting susitaikymas, nuolankumas.
bes uoga.
beschaafd civilizuotas.
beschaamd susigėdęs.
beschadigen sugadinti, apgadinti.
beschaving civilizacija.
bescheiden kuklus.
beschermen apsaugoti.
beschikbaar prieinamas, pasiekiamas.
beschikken 1. (over) turėti savo žinioje, disponuoti; 2. nuspręsti.
beschimmeld apipelijęs.
beschouwen 1. laikyti, manyti, būti nuomonės; 2. stebėti.
beschrijven aprašyti.
beschuit džiūvėsis.
beschuldigen (van) apkaltinti.
besef (o) suvokimas, supratimas; ~fen suvokti, suprasti.
beslaan 1. užimti, apimti (plotą); 2. pakaustyti arklį.
beslag (o) 1. suplakta tešla; 2. apmušimas, aptaisymas; pakautai; 3. teis. skolininko turto
areštas.
beslissen nuspręsti.
beslissing sprendimas, nutarimas.
beslist I 1. nuspręstas; 2. ryžtingas, nepalenkiamas; II neabejotinai.

besloten 1. ryžtingas; 2. uždaras, privatus.
besluit (o) 1. sprendimas; 2. potvarkis, įsakas; ~eloos neryžtingas.
besluiten 1. nuspręsti; 2. priimti potvarkį, įsaką.
besmettelijk užkrečiamas.
besmetten užkrėsti.
besparen (su)taupyti.
bespeuren pajusti, aptikti.
bespieden šnipinėti.
bespoedigen paskubinti.
bespottelijk kvailas, absurdiškas.
bespotten išjuokti.
bespreken aptarti.
besproeien apipurkšti, palaistyti purkštuvu.
bessensap (o) vns. uogų sultys.
best I geriausias; ◊ de eerste de ~e pirmas pasitaikęs; II visai, tikrai; het is ~ mogelijk tai
visai įmanoma.
bestaan I būti, egzistuoti; II (o) buvimas, būtis.
bestand I vns. (o) 1. kar. paliaubos; 2. segtuvas; 3. komp. rinkmena, failas; II (tegen)
atsparus (kam); ~deel (o) sudėtinė dalis.
besteden (aan) skirti (kam).
bestek vns. (o) 1. stalo įrankiai; 2. sąmata, apmatai.
bestelen apvogti.
bestellen užsakyti.
bestelwagen autofurgonas.
bestemd (voor) skirtas (kam).
bestemmen 1. lemti; 2. (aan) paskirti, numatyti kam.
bestemming 1. paskirtis; 2. (kelionės) tikslas.
bestendig patvarus.
bestijgen užkopti, užlipti.
bestormen šturmuoti.
bestraffen nubausti.
bestraling (ap)švitinimas.
bestrijden kovoti (su).
bestuderen išstudijuoti.
besturen 1. valdyti; 2. aut. vairuoti.
bestuur (o) 1. valdymas; 2. valdyba, direkcija; ~der 1. aut. vairuotojas; 2. (įmonės)
valdytojas; ~slid (o) valdybos narys.
betaalbaar įperkamas.
betaalkaard, betaalpas banko kortelė.
betalen sumokėti.
betamelijk padorus, tinkamas.
betasten (ap)čiupinėti.
betekenen reikšti, turėti reikšmę.
betekenis reikšmė.
beter geresnis; ~schap: ~schap! linkime pasveikti!.
beteuterd suglumęs.

betichten (van) apkaltinti, prikišti.
betogen 1. demonstruoti, dalyvauti eitynėse; 2. įrodinėti, argumentuoti.
betoging demonstracija, protesto eitynės.
beton (o) betonas.
betoog (o) argumentacija, įrodinėjimas.
betoveren užkerėti.
betrappen (op) užklupti.
betreffen turėti ryšį, sietis (su).
betreffende dėl, apie; ~ uw aanvrag... atsakydamas į į jūsų prašymą....
betrekkelijk sąlyginis, reliatyvus.
betrekken 1. įsikraustyti; een huis ~ apsigyventi name; 2. (bij) įtraukti, įpainioti.
betrekking 1. sąryšys; 2. postas, funkcija; ~en 1. ryšiai; 2. lytiniai santykiai.
betreuren gailėtis, apgailestauti.
betrokken (bij) susijęs (su); ~e suinteresuotas/susijęs su reikalu asmuo.
betrouwbaar patikimas.
betuiging išraiška, liudijimas.
betwijfelen abejoti.
betwisten ginčyti, abejoti.
beu: iets/iem. ~ zijn nusibosti, įgristi; ik ben je ~ tu man nusibodai.
beugel 1. (dantų) plokštelė; 2. sagtis, sąsaga.
beuk bukmedis.
beul budelis.
beurs 1. piniginė; 2. ekon. birža; 3. (studijų) stipendija.
beurt eilė; het is mijn ~ nu dabar – mano eilė; ~elings iš eilės.
bevallen 1. (van) pagimdyti; 2. patikti; het bevalt me hier man čia patinka.
bevalling gimdymas.
bevatten 1. apimti; susidėti (iš); 2. suprasti; veel suiker ~ turėti daug cukraus.
beveiligen apsaugoti.
bevel (o) įsakymas; komanda; ~en įsakyti; ~hebber vadas.
beven drebėti.
bever bebras.
bevestigen 1. (aan, op) pritvirtinti (prie); 2. patvirtinti (žinią).
bevinden: zich ~ būti (tam tikroje vietoje).
bevlieging užgaida, įnoris.
bevochtigen sudrėkinti.
bevoegd kompetentingas, įgaliotas; ~heid įgaliojimas, kompetencija.
bevolking gyventojai, gyventojų skaičius.
bevooroodeeld (iš anksto) nusistatęs, šališkas.
bevoorraden aprūpinti, tiekti.
bevoorrechten privilegijuoti, teikti privilegiją.
bevorderen 1. skatinti, stimuliuoti; kelti; 2. paaukštinti tarnyboje.
bevordering 1. skatinimas, kėlimas; 2. paaukštinimas tarnyboje.
bevredigen patenkinti.
bevriend: ~ zijn met draugauti su kuo; ~ raken met susidraugauti su kuo.
bevriezen sušalti.
bevrijden (van) išlaisvinti, išvaduoti (nuo).

bevruchten apvaisinti.
bewaarder prižiūrėtojas.
bewaken sergėti, prižiūrėti.
bewaker (kalėjimo) prižiūrėtojas; sargas.
bewaren (iš)saugoti, (iš)laikyti.
bewaring 1. saugojimas, laikymas; in ~ nemen/geven imti/duoti pasaugoti; 2. kalinimas.
beweeglijk judrus.
beweegreden motyvas.
bewegen judėti; iem. ~ tot įkalbėti, (pri)versti.
beweging 1. judėjimas; 2. judesys.
beweren tikinti, teigti.
bewerken apdirbti, apdoroti.
bewijs (o) įrodymas; ~stuk (o) teis. įkaltis.
bewijzen įrodyti.
bewind (o) polit. režimas.
bewogen 1. sujaudintas; 2. aktyvus, pilnas įvykių.
bewolking vns. debesys.
bewonderen žavėtis.
bewoner gyventojas.
bewust 1. (van) žinantis (apie); 2. sąmoningas; 3. turimas omeny; ~eloos be sąmonės;
~zijn (o) sąmonė.
bezem šluota.
bezeren su(si)žeisti.
bezet 1. užimtas; 2. okupuotas.
bezeten apsėstas.
bezetting okupacija.
bezichtigen apžiūrėti.
bezielen įkvėpti, inspiruoti.
bezienswaardigheid lankytina vieta.
bezig užsiėmęs; ~heid užsiėmimas, veikla.
bezinksel vns. (o) nuosėdos.
bezinning apmąstymas, susimąstymas; tot ~ komen atsikvošėti, susiprotėti.
bezit (o) nuosavybė; ~ten turėti, valdyti (nuosavybę).
bezittingen dgs. manta, turtas.
bezoek (o) ap(si)lankymas; ~en lankyti; ~er lankytojas.
bezorgd susirūpinęs, sunerimęs.
bezorgen parūpinti; iem. verdriet ~ sukelti kam sielvarto.
bezuinigen taupyti.
bezwaar (o) 1. kliūtis; 2. protestas.
bezwaarlijk vargiai, kažin.
bezwaarschrift (o) peticija.
bezweren 1. prisaikdinti; 2. užkeikti.
bezwijken 1. (onder) pasiduoti, palūžti; 2. (aan) mirti (nuo).
bibberen virpėti.
bibliothecar||esse bibliotekininkė; ~is bibliotekininkas.
bibliotheek biblioteka.

bidden melstis.
biecht išpažintis; ~stoel klausykla; ~vader nuodėmklausys.
bieden siūlyti.
biefstuk bifšteksas.
bier (o) alus.
bies 1. (drabužio) apvadas; 2. bot. vikšris; ~look laiškinis česnakas.
biet 1. burokas; 2. runkelis.
big paršelis.
bij I bitė; II šalia, prie, ties.
bijbedoeling slapta užmačia.
bijbel biblija; ~s biblinis.
bijbrengen įdiegti; perduoti (žinias).
bijdrage 1. indėlis; 2. bendradarbiavimas.
bijeen kartu, drauge.
bijeenbrengen surinkti, sukviesti.
bijeenkomst susirinkimas, sambūris.
bijenkorf avilys.
bijgaand prisegtas (dokumentas).
bijgebouw (o) priestatas.
bijgeloof vns. (o) prietarai.
bijgelovig prietaringas.
bijgevolg todėl, dėl tos priežasties.
bijhouden 1. laikyti prie savęs; 2. neatsilikti, spėti (su); een dagboek ~ rašyti dienoraštį.
bijkomen 1. prisidėti, naujai ateiti; 2. priaugti svorio.
bijkomstig šalutinis.
bijl kirvis.
bijlage priedas (pvz., prie dokumento).
bijna beveik.
bijnaam pravardė.
bijsmaa
k prieskonis, priekvapis.
bijstand parama, pagalba.
bijstellen 1. pakoreguoti; 2. (aan) pritaikyti, adaptuoti.
bijster: het spoor ~ zijn pamesti pėdsaką; niet ~ slim nelabai protingas.
bijsturen pataisyti, pakoreguoti.
bijt eketė.
bijtanken pasipildyti degalų.
bijten kąsti.
bijval pritarimas, rėmimas.
bijverdienste papildomas uždarbis.
bijvoegen (aan) pridėti, papildyti.
bijvoorbeeld pavyzdžiui.
bijvullen papildyti.
bijwonen dalyvauti; een vergadering ~ dalyvauti susirinkime.
bijwoord (o) gram. prieveiksmis.
bijzaak antraeilis, nereikšmingas reikalas.

bijziend trumparegis.
bijzijn (o) akivaizda; buvimas; in het ~ van (kieno) akivaizdoje/kam dalyvaujant/esant.
bijzonder ypatingas; ~heid 1. ypatingumas; 2. smulkmena, detalė.
bil 1. šlaunis; 2.: ~len dgs. užpakalis.
biljart (o) biliardas.
biljet (o) 1. bilietas; 2. banknotas.
billijk teisėtas; pagrįstas.
binden 1. (su)rišti; 2. sieti.
binding sąsaja.
binnen I 1. (žymint vietą) į; ~ het huis name, namo viduje; het huis ~ į namą; 2. (žymint
laiką) per; mažiau nei; ~ twee uur per dvi valandas; II viduje; hij is al ~ jis jau viduje.
binnendringen įsibrauti, įsiskverbti.
binnengaan eiti į vidų, įeiti.
binnenin iš vidaus; de zak is gescheurd van ~ kišenė išplyšusi iš vidaus.
binnenkant vidinė pusė, vidus.
binnenkomen įeiti.
binnenkort netrukus; tot ~! iki (greito) pasimatymo!.
binnenland (o) šalies giluma, centras; ~s vidaus; ~se zaken polit. vidaus reikalai.
binnenlaten įleisti į vidų.
binnenshuis viduje, už uždarų durų.
binnenstad miesto centras.
binnenvallen įgriūti, įsiveržti.
bioscoop kino teatras.
biscuit biskvitas.
bisdom (o) vyskupija.
bisschop vyskupas.
bits 1. kartus; 2. kandus.
bitter kartus, aitrus.
bivakken stovyklauti.
bizar keistas.
blaam dėmė, vardo suteršimas.
blaar pūslė (ant odos).
blaas (šlapimo) pūslė; ~instrument (o) muz. pučiamasis instrumentas; ~ontsteking med.
šlapimo pūslės uždegimas.
blad (o) 1. (dgs. bladeren/blaren) augalo lapas; 2. (dgs. bladen) popieriaus lapas; 3.
laikraštis; ~wijzer puslapio žymeklis; ~zijde (sutr. blz. ) puslapis.
blaffen loti.
blanco tuščias, neužpildytas.
blanke baltaodis.
blauw mėlynas.
blazen pūsti.
bleek blyškus; ~heid blyškumas; ~middel (o) balinimo priemonė.
blessure su(si)žeidimas.
blij laimingas, patenkintas; ~dschap džiaugsmas.
blijkbaar regimai, kaip atrodo.
blijken paaiškėti, pasirodyti; ~s: ~ dit document... kaip aiškėja iš šio dokumento....

blijven (pasi)likti.
blik 1. žvilgsnis; 2. skarda; 3. skardinė dėžutė; 4. semtuvėlis šiukšlėms; ~groente vns.
konservuotos daržovės.
blikken I žvilgtelėti, mesti žvilgsnį; II skardinis.
blik||opener konservų peilis; ~schade aut. kėbulo apgadinimas.
bliksem žaibas; ~afleider žaibolaidis.
blind aklas; ~e aklasis; ~edarm anat. akloji žarna; ~edarmontsteking apendicitas.
blindelings užmerktomis akimis, aklai.
blinken žibėti, blizgėti.
bloed (o) kraujas; ~armoede mažakraujystė; ~dorstig kraugeriškas; ~somloop kraujo
apytaka; ~vat (o) kraujagyslė; ~vergieten (o) kraujo praliejimas; ~verwant kraujo
giminaitis; ~zuiger dėlė.
bloei 1. žydėjimas; 2. prk. klestėjimas.
bloeien 1. žydėti; 2. prk. klestėti.
bloem vns. 1. gėlė; 2. miltai; ~bol bot. svogūnėlis; ~ist gėlininkas; ~kool žiedinis
kopūstas; ~lezing lit. antologija.
bloes moteriška palaidinukė.
bloesem (augalo) žiedas.
blok 1. (o) kubas, blokas; 2. belg. egzaminų periodas; ~ken šnek. mechaniškai mokytis.
blond šviesiaplaukis, blondinas.
bloot plikas; ~shoofds nepridengta galva; ~svoets basom kojom.
blos paraudimas, raudonis.
blouse palaidinukė.
blozen raudonuoti, nukaisti.
blussen gesinti (ugnį).
blut šnek. be skatiko kišenėje.
blz. sutr. iš bladzijde.
bocht posūkis; (kelio) vingis; ~ig vingiuotas.
bode pasiuntinys; kurjeris.
bodem dugnas.
boef banditas.
boegbeeld (o) lyderis.
boei jūr.1. plūduras.
boeien I 1. uždėti antrankius; 2. prk. patraukti, (pri)kaustyti dėmesį; II antrankiai.
boeiend intriguojantis.
boek (o) knyga; ~deel (o) (knygos) tomas.
boeken iš anksto užsakyti (bilietus).
boekhandel knygynas
boekhoud||en (o) buhalterija; ~er buhalteris.
boekwinkel knygų parduotuvė.
boel šnek. (painus) reikalas; netvarka; een dooie ~ beviltiškas reikalas; ◊ de ~ belazeren
sugadinti visą reikalą; de ~ aan de kant maken įvesti tvarką, apkuopti.
boeman pabaisa.
boenen vaškuoti (grindis).
boer 1. valstietis; ūkininkas; 2. atsiraugėjimas; ~derij ferma; ūkis; ~enkool lapinis
kopūstas; ~in valstietė; ūkininkė; ~s grubus, neišauklėtas.

boete bauda; bausmė.
boetseren lipdyti (pvz., iš molio).
boezem krūtinė.
bof med. kiaulytė.
boffen turėti sėkmės; je boft tau pasisekė.
bok ožys.
boksen (o) boksas.
bol I 1. rutulys; rutulio formos daiktas; 2. bot. svogūnėlis; II 1. išgaubtas; 2. putlus;
~rond apskritas; ~vormig rutuliškas; ~werk (o) tvirtovės pylimas.
bom bomba; ~bardement (o) bombardavimas; ~barderen bombarduoti; ~menwerper
bombonešis.
bon kuponas, talonas (prekėms).
bond sąjunga; susivienijimas; ~genoot sąjungininkas.
bondig glaustas, trumpas.
bons smūgis, stuktelėjimas; ◊ de ~ geven pamesti, pavaryti.
bont (žvėries) kailis; ~jas, ~mantel vns. kailiniai.
boodschap pranešimas, žinia; ~pen pirkiniai; ~pen doen eiti apsipirkti.
boog 1. (šaudymo) lankas; 2. archit. arka, lankas.
boom medis; ~gaard vaismedžių sodas; ~stam medžio kamienas.
boon pupelė.
boor tech. grąžtas, gręžtuvas.
boord 1. (drabužio) apvadas; apykaklė; 2. (lėktuvo ir pan.) bortas; ~evol kupinas, pilnas.
boortoren (naftos) gręžimo bokštas.
boos piktas; ~aardig piktavalis; ~heid piktumas; ~wicht šnek. ragana, pabaisa.
boot 1. valtis; 2. laivas; ~sman bocmanas; ~tocht iškyla laivu.
bord (o) lėkštė; ~papier (o) kartonas.
boren gręžti.
borg laidas, užstatas; ~som įmoka kreditui dengti; ~tocht užstatas.
borrel stipraus gėrimo porcija.
borst 1. krūtis; 2. krūtinė; ~beeld (o) postamentas.
borstel šepetys.
borstkas krūtinės ląsta
bos 1. ryšulys, pluoštas; 2. (o) miškas; ~bouw miškininkystė; ~wachter girininkas.
bot I 1. zool. plekšnė; 2. (o) kaulas; II bukas.
boter sviestas; ~bloem bot. vėdrynas; ~ham sumuštinis.
botsen (met) susidurti, atsitrenkti (į).
botsing susidūrimas.
botweg stačiokiškai, šiurkščiai.
bout 1. tech. varžtas; 2. kul. kulšis.
bouw 1. sandara; 2. statyba; ~land (o) dirbama žemė.
bouwvallig apgriuvęs, aplūžęs.
bouw||en statyti; ~kunde architektūra; ~wakker statybininkas.
boven I virš (ko); II viršuje; ik ben ~ aš viršuje.
bovenaan viršuje; ~ de top pačiame viršuje.
bovenal pirmiausia, svarbiausia.
bovendien o be to, greta to.

bovengenoemd aukščiau paminėtas (tekste).
bovenin: ~ de kast spintos viršutinėje lentynoje.
bovenkant viršutinė pusė, viršus.
bovennatuurlijk antgamtinis.
bovenop ant viršaus; ~ de kast ant spintos.
braadpan keptuvė.
braaf geras, paklusnus.
braaksel vns. (o) vėmalai.
braam gervuogė.
braden kepti.
braken vemti.
brancard vns. med. neštuvai.
brand gaisras; ~baar degamas; ~blusser gesintuvas.
branden 1. degti; 2. deginti.
brandstichting padegimas.
brand||stof vns. degalai; ~weer gaisrinė; ~weerman gaisrininkas.
breed platus; ~sprakig iškalbus; ~te 1. plotis; 2. geogr. platuma.
breekbaar dūžtamas.
brein vns. (o) smegenys.
breken 1. (su)laužyti; (su)lūžti; 2. (su)daužyti; (su)dužti.
brengen nunešti, atnešti.
bres properša.
breuk 1. lūžis; 2. (sutarties) sulaužymas; 3. mat. trupmena.
brevet (o) licencija, leidimas.
brief laiškas; ~kaart atvirutė; ~wisseling susirašinėjimas.
brievenbus pašto dėžutė.
bril vns. akiniai.
Brit britas; ~s britų, britiškas; ~se britė.
brochure brošiūra.
broeden perinti.
broeder (t.p. apie vienuolį) brolis; ~lijk broliškas.
broeikas šiltnamis.
broek vns. kelnės; ~je vns. (o) apatinės kelnaitės.
broer brolis.
bromfiets motorinis dviratis.
bron šaltinis.
brons (o) bronza.
brood (o) duona; ~je (o) sumuštinis; ~trommel 1. duoninė; 2. pusryčių dėžutė.
broos trapus.
brouwerij alaus darykla.
brug tiltas; ~pensioen (o) priešpensijinis laikotarpis.
bruid nuotaka; ~egom jaunikis; ~sschat kraitis.
bruikbaar tinkamas naudoti.
bruiloft vns. vestuvės; ◊ de gouden ~ auksinės vestuvės.
bruin rudas.
bruusk 1. staigus; 2. atžarus.

BTW fin. pridėtinės vertės mokestis (sutr. PVM).
budget (o) biudžetas.
bui 1. lietaus šuoras; 2. (emocijų) proveržis.
buigen lenkti; zich ~ lenktis; zich ~ over svarstyti, aptarti ką.
buik pilvas; ~loop viduriavimas.
buil gumbas.
buis 1. vamzdis; 2. vamzdelis, tūta.
buit grobis.
buiten I už; ~ de grenzen už ribų; II laukas, išorė; naar ~ į lauką.
buitengewoon ypatingas.
buitenissig ekstravagantiškas, perdėtas.
buitenland (o) užsienis; ~er užsienietis; ~s užsienietiškas.
buitenstaander stebėtojas iš šalies.
buitenwijk priemiestis.
bukken lenktis.
bult kupra.
bundel 1. ryšulys; pluoštas; 2. (eilėraščių) rinktinė.
burcht pylimas.
bureau (o) biuras; kontora.
burgemeester meras.
burger pilietis; ~lijk 1. pilietinis; 2. menk. miesčioniškas; ~oorlog pilietinis karas.
bus 1. autobusas; 2. dėžutė (laiškams); ~halte autobuso sustojimas; ~station (o) autobusų
stotis.
buur kaimynystė; ~man kaimynas; ~vrouw kaimynė.
buurt 1. kaimynystė; 2. gyvenamasis rajonas.
b.v. sutr. iš bijwoorbeeld.
C
ca. sutr. iš circa.
cabaret (o) kabaretas.
cabine kabina.
cadeau (o) dovana; iets ~ geven padovanoti ką nors; ~bon dovanų talonas.
café (o) kavinė.
cafetaria savitarnos užkandinė, bufetas.
cake pyragaitis, keksas.
camera (aparatas) kamera; ~bewaking videokontrolė.
camoufleren maskuoti.
campagne kampanija.
camper turistinis namelis ant ratų.
camping kempingas; ~gas (o) butano dujos (naudojamos kempinge).
Canadees I kanadietis; II kanadietiškas, kanadiečių.
Canadese kanadietė.
capabel galintis, sugebantis.
cappuccino kapučino kava.
capuchon gaubtuvas, gobtuvas.

carrière karjera; ~ maken daryti karjerą.
carrosserie automobilio kėbulas.
carte: à la ~ (restorane) patiekalų pasirinkimas iš meniu.
cassatie teis. kasacija; hof van ~ kasacinis teismas.
catalogus katalogas.
cd kompaktinis diskas; ~-speler kompaktinių diskų grotuvas.
ceintuur diržas.
cel 1. celė; 2. biol. ląstelė; 3. (organizacijos) smulkiausias padalinys.
cello muz. violončelė.
cellulair ląstelinis, ląstelių.
cement (o/m/v) cementas; ~ijzer (o) gelžbetonis.
censuur cenzūra.
cent centas.
centenaar centneris.
centimeter centimetras.
centraal centrinis; centrale verwarming centrinis šildymas.
centrale 1. jėgainė, elektrinė; 2. komutatorius; 3. (organizacijos) koordinuojamasis
organas.
centrum (o) centras; in het ~ centre, viduryje.
ceramiek keramika.
ceremonie ceremonija.
certificaat (o) certifikatas; ~ Nederlands als tweede taal nyderlandų kalbos kursų
užsieniečiams pažymėjimas.
champagne šampanas; ~coupe šampanui skirta taurė.
champignon 1. pievagrybis, šampinjonas; 2. (bet koks) grybas.
chantage šantažas.
chaos chaosas.
charter (o) 1. chartija, statutas; 2. užsakomasis reisas.
chassis (o) 1. tech. važiuoklė, šasi; 2. pastovas.
chauffeur vairuotojas.
chef šefas.
chemicaliën chemikalai.
cheque fin. čekis; een ~ innen išgryninti čekį.
chic prašmatnus, elegantiškas.
Chinees I kinas; II kinų, kiniškas; het ~ kinų kalba.
Chinese kinė.
chips bulvių traškučiai.
chirurg chirurgas.
chocola 1. šokoladas; 2. šokoladinis pienas.
chocolade šokoladas; ~reep šokolado plytelė.
christelijk krikščionių, krikščioniškas.
christen krikščionis; ~dom (o) krikščionybė.
cijfer (o) 1. skaičius; skaitmuo; 2. (mokslo) pažymys; ~s duomenys; ◊ in de rode ~s
staan būti įsiskolinusiam.
cilinder 1. mat., tech. cilindras; 2. aukšta skrybėlė, cilindras.
cipier kalėjimo sargas.

circa maždaug, apytiksliai.
circuit (o) 1. sport. lenktynių trasa; 2. el. kontūras, schema; 3. prk. bendrų pažinčių,
interesų ratas; ◊ het zwarte ~ juodoji, „šešėlinė“ rinka.
circulaire aplinkraštis, cirkuliaras.
circus (o/m/v) cirkas.
cirkel apkritimas; ratas.
cirkelen suktis, skrieti ratu.
citaat (o) citata.
citroen citrina.
civiel civilinis, pilietinis; viešas; ~e ambtenaren valstybės tarnautojai.
clandestien slaptas; uždraustas; in het ~ slapta.
clausule (sutarties) sąlyga, klauzulė.
cliché (o) klišė, šablonas.
cliënt klientas; ~èle klientūra.
club klubas.
cognac konjakas.
cognossement (o) (krovinio) važtaraštis.
colbert (o) vyriškas švarkas.
collecte aukų rinkimas.
collega kolega.
college (o) 1. (universitete) paskaitų kursas; paskaita; 2. (institucija) kolegija.
collegiaal kolegialus, draugiškas.
colonne kolona, vilkstinė.
coltrui megztinis ar marškiniai su atverčiama apykakle.
comfort (o) komfortas.
comité (o) komitetas; uitvoerend ~ vykdomasis komitetas.
commanderen (over) komanduoti, vadovauti (kam).
commando (o) 1. komanda; op ~ pagal komandą; 2. specialiai apmokytas karys,
komandosas; 3. specialusis būrys.
commentaar (o) komentaras; ~ geven op komentuoti ką.
commercieel komercinis.
compagnie kompanija, bendrovė.
compenseren kompensuoti, atlyginti.
compleet I 1. visiškas, pilnas; 2. užbaigtas; II visai, visiškai.
complex I (o) kompleksas; visuma; II sudėtingas.
compliment (o) komplimentas.
complot (o) sąmokslas; een ~ smeden regzti sąmokslą.
componeren 1. komponuoti, derinti; 2. kurti muziką.
componist kompozitorius.
compromitteren kompromituoti.
computer kompiuteris.
concentratie (įv. reikšm.) koncentracija; ~kamp (o) koncentracijos stovykla.
concentreren koncentruoti, telkti; zich ~ op susikaupti, sutelkti dėmesį (į, ties).
concert (o) koncertas.
conciërge budintysis, portjė.
conclusie išvada; de ~ trekken daryti išvadą.

