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Corps de texte - 
espéranto néerlandais
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar... In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...

Uzata kiam en konsento kun alies vidpunkto

Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar... Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat
...

Uzata kiam en konsento kun alies vidpunkto

Mi povas vidi lian/ŝian punkton. Ik begrijp zijn/haar punt.
Uzata kiam vi kredas aliulaj vidpunkto estas valida, sed vi ne tute samopinias

Mi tute konsentas, ke... Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Uzata kiam en kompleta konsento kun aliulaj vidpunkto

Mi aprobas elkore la opinion, ke... Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Uzata kiam en kompleta konsento kun aliulaj vidpunkto

Corps de texte - 
espéranto néerlandais
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar... In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...

Uzata kiam en malkonsento kun alies vidpunkto

Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar... Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Uzata kiam en malkonsento kun alies vidpunkto

Mi povas kompreni lian punkton, sed mi
malkonsentas tute kun ĝi.

Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee
oneens.

Uzata kiam vi komprenas aliulaj vidpunkto estas valida, sed vi ne tute samopinias

Mi tute malkonsentas, ke... Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Uzata kiam en kompleta malkonsento kun aliulaj vidpunkto

Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke... Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Uzata kiam en kompleta opozicio kun aliulaj vidpunkto
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...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ... ... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...

Neformala maniero de deklari specifaj similecojn aŭ komparojn inter du aferoj

En kontrasto al..., ...montras... In tegenstelling tot ..., toont ...
Uzata kiam volante emfazi la diferencon inter du aferoj

...per kontrasto kun...estas... In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Uzata kiam volanti emfazi la diferencon inter du aferoj

...estas simila al... rilate... ... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Uzata kiam volanti emfazi kaj klarigi similecon inter du aferoj

...kaj... malsamas en terminoj de... ... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Uzata kiam volanti emfazi kaj klarigi similecon inter du aferoj

La unua..., kontraste, la dua... De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Uzata kiam volanti emfazi la diferencon inter du aferoj

Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj...
estas, ke...

Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen
tussen ... en ... is ...

Uzata kiam deklari specifaj similecojn aŭ komparoj inter du aferoj

Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum
kiu...

Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...

Uzata por reliefigi la diferencon inter du aferoj, ĝi povas esti la komenco de longa listo de diferencoj

Corps de texte - 
espéranto néerlandais
Mi dirus, ke... Ik zou zeggen dat ...

Uzata por doni personan opinion, kun dubo

Ŝajnas al mi, ke... Het lijkt mij dat ...
Uzata por doni personan opinion, kun dubo

Miaopinie… Naar mijn mening ...
Uzata por doni personan opinion
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El mia vidpunkto... Vanuit mijn standpunt ...

Uzata por doni personan opinion

Mi estas de la opinio, ke... Ik ben van mening dat ...
Uzata por doni personan opinion

Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,... Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste
... . Ten tweede ...

Uzata kiam deziranta listi multajn kialojn por io

Estas mia kredo, ke... ĉar... Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Uzata por doni personan opinion, ke vi estas certa pri kaj por doni eksplikon de ĉi opinio
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Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos... Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...

Uzata kiam ŝanĝanta subjekton kaj por komenci novan alineon

Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian
atenton al...

Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht
richten op ...

Uzata kiam ŝanĝanta subjekton kaj por komenci novan alineon

Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas
esti ignorita:...

Bovendien kan een argument hiertegen niet worden
genegeerd: ...

Uzata kiam aldonanata gravajn informojn al jam disvolvatan argumenton

Certe..., sed... Toegegeven ..., maar ...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke... Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Koncedita, ..., tamen... Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Kontraŭe, ... Integendeel, ...
Uzata kiam korektanta equivocadan kredon, post ĉi estis deklarita
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Unuflanke... Enerzijds ...

Uzata por enkonduki unu flankon de argumento

Aliflanke… Anderzijds ...
Uzata por montri alian flankon de argumento. Ĉiam uzata post "unuflanke..."

Malgraŭ… Ondanks ...
Uzata kiam faranta argumenton, kiu estas kontraŭ certaj datumoj aŭ kredoj

Malgraŭ la fakto ke... Ondanks het feit dat ...
Uzata kiam faranta argumenton, kiu estas kontraŭ certaj datumoj aŭ kredoj

Science/Historie parolanta... Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Uzata kiam rilatado al scienco aŭ okazintaĵoj en historio

Parenteze... Bijkomend ...
Uzata kiam plia punkto estas pensata de kiu povas subteni vian analizon

Krome... Bovendien ...
Uzata kiam estiganta punkton ĝis alta analiza nivelo
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