
Uitbreiding / Opsomming 

also Ook 

and En 

Vooral belangrijk wanneer het aan het begin 

van de zin staat (nadruk) 

As well as Evenals 

Besides, Bovendien (met komma!) 

He was late. Besides, he did not do his 

work. 

Both...and .... Zowel... als .... 

even Zelfs (a, b, zelfs c) 

First, second, third, Eerste, tweede derde 

Firstly, secondly, thirdly,  

finally/lastly 

Ten eerste, ten tweede, ten derde, 

 ten slotte (ten slotte = met spatie) 

Furthermore Verder 

In addition  Daarbij 

Indeed sterker nog (2e argument = meer van ’t 

zelfde) I like the film. Hugh Grant is good 

looking. Indeed, he has the most beautiful 

blue eyes! 

in fact* Sterker nog 

He was angry. In fact, he was absolutely furious. 

moreover Bovendien 

I like this film. The script is nice. 

 

Moreover, Hugh Grant is very goodlooking. 



neither … nor … Noch .... noch 

not only…….but also or Niet alleen ...... maar ook 

too Ook 

what is more  bovendien 

or of 

vooral belangrijk wanneer het aan het 

begin van de zin staat (nadruk). 

 

(mean)while* ondertussen 

For one thing..... for another.... Om te beginnen...... en ook..... 

  

Reden / Oorzaak  

After all Tenslotte, immers (tenslotte zonder spatie) 

He got a promotion. After all, he works hard! 

as Aangezien, daar 

I left a message as you weren’t there 

yesterday. 

Because Omdat 

since 

since it suggests … 

Aangezien 

Aangezien het suggereert 

  

Tegenstelling / Concessie (toegeven)  

admittedly, though besides  

Although, though  



 

Besides 

 

behalve (zonder komma!) Besides you, 

nobody writes me. 

but Maar 

By contrast Daarentegen, als contrast 

Certainly,  weliswaar (met komma, tegenargument!) 

Conversely daarentegen 

in spite of  Ondanks 

instead In plaats daarvan 

either … or …  Ofwel.... of..... 

even so Toch, desondanks 

despite Ondanks 

however Echter 

in fact* feitelijk, eigenlijk (tegenargument) 

 

Je zou denken … feitelijk zit het zo … 

 

 

Let op: in fact kan ook een 

versterking/uitbreiding zijn. 

He was angry. In fact, he was absolutely 

furious. 

nevertheless desalniettemin 

now* nu 

of course, natuurlijk (met komma, tegenargument!) 

on the one hand … on the other enerzijds, anderzijds 



rather eerder dan, in plaats van. 

 

 

Would you like to go to the movies? I would 

rather go to a restaurant. 

still toch 

sure, 

sure, today the weather is good, but … 

weliswaar (met komma, tegenargument!) 

Vandaag is het weer weliswaar goed, maar 

… 

Then again Aan de andere kant 

to be fair om eerlijk te zijn (tegenargument) 

true, 

true, he has some good points too whereas 

weliswaar (met komma, tegenargument!) hij 

heeft weliswaar ook goede punten … 

(mean)while* ondertussen (als in: ondertussen gebeurt 

het tegenovergestelde) 

notwithstanding Niettegenstaande, in weerwil van 

yet toch 

Strictly speaking Strikt genomen 

technically Strikt genomen 

whereas Hoewel, terwijl 

Ironically Ironisch genoeg 

  

Voorwaarde  

if als 

Provided (that), Mits, op voorwaarde (dat) 

unless tenzij 



   

Tijd / Volgorde  

Before Voor 

earlier Vroeger 

eventually Uiteindelijk 

initially Aanvankelijk 

In the past In het verleden 

later Later 

Now* Nu 

Once zodra, toen eenmaal 

 

Once he came home, he changed clothes 

Once upon a time... Op een keer........ Er was eens.... 

Afterwards Naderhand 

today nu, tegenwoordig, vandaag de dag 

until Totdat 

Lately, De laatste tijd 

Temporarily Tijdelijk 

Then Toen 

Previously Voorheen 

Towards the beginning/of... Aan het begin/einde van... 

  

Gevolg / Conclusie  



As a result (of this) Daarom 

Consequently Met als gevolg 

Hence Vandaar 

In short Kortom 

so Dus, daarom 

that’s why daarom 

He never works. That’s why he failed his 

exam. 

therefore Daarom 

Thus (!niet hetzelfde als ‘dus’) Aldus, zo, op die manier 

Either way In beide gevallen, in elk geval 

At any rate  Hoe dan ook, in elk geval 

Anyway Hoe dan ook, in elk geval 

To sum up Resumerend, om op te sommen 

In conclusion Samenvattend, tot besluit, concluderend 

All in all Al bij al 

Vergelijking  

  

As if Alsof 

equally Evenzeer, evenzo 

likewise Op dezelfde manier 

similarly Op vergelijkbare wijze 

  



Voorbeelden  

For example, Bijvoorbeeld 

For instance, Bijvoorbeeld 

such as Zoals 

  

Transitie (overgang)  

  

Now 

Now, there are two problems. 

Dus (om de aandacht te trekken) 

Dus, er zijn twee problemen. 

As for X is concerned Wat X betreft 

With regard to Met betrekking tot 

If we turn to Als we kijken naar 

 


