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A 

 
 

abandon, (yield, clear, 
give ground, vacate, cede) 

achterlaten, loslaten, verlaten, 
(wijken) 

 abandon, (yield, clear, 
give ground, vacate, 
cede) 

achterlaten, loslaten, verlaten, 
(wijken) 

abduct 
2. abduction, kidnapping 

1. ontvoeren 
2. ontvoering 

 abduct 
2. abduction, kidnapping 

1. ontvoeren 
2. ontvoering 

abide by, (adhere to, 
comply, obey,  observe, 
respect) 

rekening houden met, zich houden/ 
onderwerpen aan, vasthouden aan 

 abide by, (adhere to, 
comply, obey,  observe, 
respect) 

rekening houden met, zich houden/ 
onderwerpen aan, vasthouden aan 

ability to judge beoordelingsvermogen  ability to judge beoordelingsvermogen 
ablutions, (sanitary 
facilities) 

sanitaire voorzieningen  ablutions, (sanitary 
facilities) 

sanitaire voorzieningen 

abolish, (eliminate, 
repeal, revoke, cancel, 
abrogate, lift) 

afschaffen, opheffen, herroepen  abolish, (eliminate, 
repeal, revoke, cancel, 
abrogate, lift) 

afschaffen, opheffen, herroepen 

abrogate, (lift, raise) 
2. revoke, repeal 

1. opheffen, intrekken 
2. herroepen 

 abrogate, (lift, raise)  
2. revoke, repeal 

1. opheffen, intrekken 
2. herroepen 

absent without leave 
[AWOL] 

ongeoorloofd afwezig  absent without leave 
[AWOL] 

ongeoorloofd afwezig 

abstain from, (refrain 
from, desist from) 

zich onthouden van, afstand nemen 
van 

 abstain from, (refrain 
from, desist from) 

zich onthouden van, afstand nemen 
van 

abuse 
2. violation, transgression 

1. misbruik, (aanranding) 
2. aantasting, schending 

 abuse 
2. violation, transgression 

1. misbruik, (aanranding) 
2. aantasting, schending 

accelerate, (speed up, 
expedite, step up) 

versnellen, bespoedigen, (snel/voort-
varend afhandelen, tempo opvoeren) 

 accelerate, (speed up, 
expedite, step up) 

versnellen, bespoedigen, (snel/voort-
varend afhandelen, tempo opvoeren) 

access 
2. - denied 

1. toegang, betreden 
2. verboden toegang 

 access 
2. - denied 

1. toegang, betreden 
2. verboden toegang 

accessible/passable to 
tanks 

toegankelijk (berijdbaar) voor tanks  accessible/passable to 
tanks 

toegankelijk (berijdbaar) voor tanks 

accident scene plaats van het ongeval  accident scene plaats van het ongeval 
accommodate onderbrengen  accommodate onderbrengen 
accomplice medeplichtige  accomplice medeplichtige 
accomplish (a mission), 
(achieve) 

uitvoeren, vervullen, tot een goed 
einde brengen 

 accomplish (a 
mission), (achieve) 

uitvoeren, vervullen, tot een goed 
einde brengen 

accord, (agreement, deal, 
settlement, arrangement, 
adjustment) 

akkoord, overeenkomst  accord, (agreement, 
deal, settlement, 
arrangement, 
adjustment) 

akkoord, overeenkomst 

accountability, (liability) verantwoordelijkheid, 
aansprakelijkheid 

 accountability, (liability) verantwoordelijkheid, 
aansprakelijkheid 

accuracy of fire nauwkeurigheid van het vuur  accuracy of fire nauwkeurigheid van het vuur 
accuse 
2. accusation, 
(indictment) 

1. beschuldigen, verwijten 
2. beschuldiging, aanklacht 

 accuse 
2. accusation, 
(indictment) 

1. beschuldigen, verwijten 
2. beschuldiging, aanklacht 
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achievable, (attainable) 
2. feasible 

1. uitvoerbaar, realistisch, 
(bereikbaar) 
2. haalbaar 

 achievable, (attainable) 
2. feasible 

1. uitvoerbaar, realistisch, 
(bereikbaar) 
2. haalbaar 

achieve (a result, 
solution, aim, goal), 
(accomplish) 

bereiken, verkrijgen, bevechten, tot 
een goed einde brengen 

 achieve (a result, 
solution, aim, goal), 
(accomplish) 

bereiken, verkrijgen, bevechten, tot 
een goed einde brengen 

acknowledge, (admit, 
confirm, affirm) 
2. appreciate 

1. erkennen, toegeven, bevestigen 
2. erkennen, waarderen 

 acknowledge, (admit, 
confirm, affirm) 
2. appreciate 

1. erkennen, toegeven, bevestigen 
2. erkennen, waarderen 

acquire, (obtain) verkrijgen, verwerven  acquire, (obtain) verkrijgen, verwerven 
acquisition, (purchase, 
procurement) 

verwerving, aanschaffing  acquisition, (purchase, 
procurement) 

verwerving, aanschaffing 

act 
2. move 

1. (handelend) optreden, handelen, 
opereren, actie/maatregelen nemen, 
zich gedragen, overgaan tot actie 
2. actie, stap in onderhandeling, 
gebaar (van goede wil) 

 act 
2. move 

1. (handelend) optreden, handelen, 
opereren, actie/maatregelen nemen, 
zich gedragen, overgaan tot actie 
2. actie, stap in onderhandeling, 
gebaar (van goede wil) 

act, hostile - daad van geweld, vijandige daad  act, hostile - daad van geweld, vijandige daad 
actions when 
ambushed 

(voorgeschreven) reactie/maatregelen 
bij een hinderlaag 

 actions when 
ambushed 

(voorgeschreven) reactie/maatregelen 
bij een hinderlaag 

active (component) 1. actief 
2. paraat (deel van de krijgsmacht) 

 active 1. actief 
2. paraat 

actual daadwerkelijk, feitelijk, reëel N.B. 
actueel/ bestaand/lopend = current 

 actual daadwerkelijk, feitelijk, reëel  N.B. 
actueel/ bestaand/lopend = current 

actual strength, (present 
for duty strength) 

daadwerkelijke (personeels)sterkte, 
‘voedingssterkte’ 

 actual strength, 
(present for duty 
strength) 

daadwerkelijke (personeels)sterkte, 
‘voedingssterkte’ 

adapt 
2. devise 
3 adopt 

1. (zich) aanpassen 
2. aanpassen, (ontwerpen) 
3. aannemen, overnemen 

 adapt 
2. devise 
3. adopt 

1. (zich) aanpassen 
2. aanpassen, (ontwerpen) 
3. aannemen, overnemen 

address (an issue) 
2. address, speech 

1. iemand/iets aanspreken, 
(onderwerp aanroeren/oppakken) 
2. toespraak 

 address (an issue) 
2. address, speech 

1. iemand/iets aanspreken, 
(onderwerp aanroeren/oppakken) 
2. toespraak 

adequate, (sufficient, 
suitable, appropriate) 

geschikt, passend, toereikend  adequate, (sufficient, 
suitable, appropriate) 

geschikt, passend, toereikend 

adhere to, (abide by, 
comply, observe, respect) 

vasthouden aan, zich houden aan, 
rekening houden met 

 adhere to, (abide by, 
comply, observe, respect) 

vasthouden aan, zich houden aan, 
rekening houden met 

adjacent unit, (adjoining 
unit, neighboring unit) 

neveneenheid  adjacent unit, (adjoining 
unit, neighboring unit) 

neveneenheid 

adjudicate (claims) beslissen, oordeel uitspreken (over 
schadeclaims) 

 adjudicate (claims) beslissen, oordeel uitspreken (over 
schadeclaims) 

adjust fire, (fire 
adjustment) 

inschieten  adjust fire, (fire 
adjustment) 

inschieten 

adjustment 
2. fire - 

1. regeling, afstelling 
2. inschieten 

 adjustment 
2. fire - 

1. regeling, afstelling 
2. inschieten 

adjustment of a 
dispute,  (settlement) 

regeling van een ruzie/conflict   adjustment of a 
dispute, (settlement) 

regeling van een ruzie/conflict  
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administration 1. bestuur, overheid, regering 
2. regelend/registrerend orgaan 
3. verantwoordelijke instantie(s) 
4. verstrekking, uitgifte, toebedeling 

 administration 1. bestuur, overheid, regering 
2. regelend/registrerend orgaan 
3. verantwoordelijke instantie(s) 
4. verstrekking, uitgifte, toebedeling 

administration, local – 
2. municipal authority/ 
council, municipality 

1. (plaatselijk) bestuur, (lokale) 
overheid 
2. gemeentebestuur 

 administration, local – 
2. municipal authority/ 
council, municipality 

1. (plaatselijk) bestuur, (lokale) 
overheid 
2. gemeentebestuur 

administrative 
2. administrative 
movement 

1. beheerstechnisch, bestuurlijk 
2. administratieve verplaatsing 

 administrative 
2. administrative 
movement 

1. beheerstechnisch, bestuurlijk 
2. administratieve verplaatsing 

admission toelating, bevestiging, opname 
(ziekenhuis) 

 admission toelating, bevestiging, opname 
(ziekenhuis) 

admitted, to be - opgenomen worden (ziekenhuis)  admitted, to be - opgenomen worden (ziekenhuis) 
adopt (a resolution) aannemen, overnemen, zich eigen 

maken, goedkeuren 
 adopt (a resolution) aannemen, overnemen, zich eigen 

maken, goedkeuren 
advance, 
2. advancement, 
(progress) 

1. voorwaarts gaan, vooruitgaan, 
carrière maken, (bevorderd worden) 
2. bevordering, voortgang 

 advance, 
2. advancement, 
(progress) 

1. voorwaarts gaan, vooruitgaan, 
carrière maken, (bevorderd worden) 
2. bevordering, voortgang 

advance/move by 
echelon 

echelonsgewijze verplaatsen  advance/move by 
echelon 

echelonsgewijze verplaatsen 

advance to contact, 
(push forward) 

ontplooid voorwaarts gaan tijdens de 
aanval/opmars, (doordrukken) 

 advance to contact, 
(push forward) 

ontplooid voorwaarts gaan tijdens de 
aanval/opmars, (doordrukken) 

adversary, (enemy, 
opponent, antagonist, foe) 

tegenstander, vijand  adversary, (enemy, foe, 
opponent, antagonist) 

tegenstander, vijand 

adverse ongunstig, negatief, beperkend  adverse ongunstig, negatief, beperkend 
advise adviseren, informeren, waarschuwen  advise adviseren, informeren, waarschuwen 

advocate, (endorse, 
plead, argue) 

zich inzetten voor, bepleiten, 
(steunen, pleiten voor, voorstaan) 

 advocate, (endorse, 
plead, argue) 

zich inzetten voor, bepleiten, 
(steunen, pleiten voor, voorstaan) 

affect, (have an impact) invloed hebben op, beïnvloeden, 
raken, uitwerking hebben op 

 affect, (have an impact) invloed hebben op, beïnvloeden, 
raken, uitwerking hebben op 

affiliate with, (join, take 
sides) 

zich aansluiten bij, (partij kiezen)  affiliate with, (join, take 
sides) 

zich aansluiten bij, (partij kiezen) 

affirm, (validate, confirm, 
admit) 

bekrachtigen, bevestigen  affirm, (validate, 
confirm, admit) 

bekrachtigen, bevestigen 

aftermath 
2. in the -/wake of 

1. nasleep, vervolgfase 
2. in de nasleep van 

 aftermath 
2. in the -/wake of 

1. nasleep, vervolgfase 
2. in de nasleep van 

agent (choking, 
incapacitating, non-
persistent, defoliating) 

1. chemisch strijdmiddel 
2. agent (inlichtingen), contact (man) 

 agent (choking, 
incapacitating, non-
persistent, defoliating) 

1. chemisch strijdmiddel 
2. agent (inlichtingen), contact (man) 

aggravate (situation), 
(exacerbate, deteriorate, 
escalate) 

verslechteren, ernstig worden, 
verergeren, verscherpen 

 aggravate (situation), 
(exacerbate, deteriorate, 
escalate) 

verslechteren, ernstig worden, 
verergeren, verscherpen 

aggravated 
2. angry, cross 
3. upset 
4. outrage 

1. nijdig, boos, geïrriteerd, 
(geïntimideerd, onheus bejegend) 
2. boos, kwaad 
3. kwaad, overstuur 
4. woede-/geweldsuitbarsting, 
verontwaardiging 

 aggravated 
2. angry, cross 
3. upset 
4. outrage 

1. nijdig, boos, geïrriteerd, 
(geïntimideerd, onheus bejegend) 
2. boos, kwaad 
3. kwaad, overstuur 
4. woede-/geweldsuitbarsting, 
verontwaardiging 

agility lenigheid, behendigheid  agility lenigheid, behendigheid 
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agree (on) eens zijn met, eens worden over, 
instemmen met 

 agree (on) eens zijn met, eens worden over, 
instemmen met 

agreement, (accord, 
deal, treaty, settlement, 
arrangement, adjustment) 

overeenkomst, overeenstemming, 
verdrag, regeling 

 agreement, (accord, 
deal, treaty, settlement, 
arrangement, 
adjustment) 

overeenkomst, overeenstemming, 
verdrag, regeling 

agreement, mutual - wederzijdse instemming/ 
overeenstemming 

 agreement, mutual - wederzijdse instemming/ 
overeenstemming 

aim, (objective, goal, 
intent, target) 

doelstelling  aim, (objective, goal, 
intent, target) 

doelstelling 

aimed shots, (fire for 
effect) 

gerichte schoten  aimed shots, (fire for 
effect) 

gerichte schoten 

aiming point, (target) richtpunt  aiming point, (target) richtpunt 
air alert luchtalarm  air alert luchtalarm 
air burst springpunt in de lucht (van een 

projectiel) 
 air burst springpunt in de lucht (van een 

projectiel) 
air attack/raid/strike luchtaanval  air attack/raid/strike luchtaanval 
air superiority/ 
supremacy 

luchtoverwicht/-heerschappij  air superiority/ 
supremacy 

luchtoverwicht/-heerschappij 

airborne warning and 
control system 
[AWACS] 

vliegend waarschuwings- en 
gevechtsleidingssysteem (radar) 

 airborne warning and 
control system 
[AWACS] 

vliegend waarschuwings- en 
gevechtsleidingssysteem (radar) 

airman, (airwoman) luchtmachtmilitair  airman, (airwoman) luchtmachtmilitair 
alarmed 
2. alerted 
3. sound the alert 

1. verontrust, waakzaam 
2. gealarmeerd 
3. alarmslaan 

 alarmed 
2. alerted 
3. sound the alert 

1. verontrust, waakzaam 
2. gealarmeerd 
3. alarmslaan 

alert force  alarmeenheid  alert force  alarmeenheid 
alert signal alarmsignaal  alert signal alarmsignaal 
all clear einde alarm  all clear einde alarm 
allegation 
2. accusation 

1. bewering, verdachtmaking 
2. beschuldiging 

 allegation 
2. accusation 

1. bewering, verdachtmaking 
2. beschuldiging 

alleged 
2. – criminal 

1. vermoede, veronderstelde 
2. verdachte 

 alleged 
2. – criminal 

1. vermoede, veronderstelde 
2. verdachte 

alleviate, (mitigate, 
moderate) 

lenigen, (gedeeltelijk) opheffen, 
verlichten, (verzachten, matigen) 

 alleviate, (mitigate, 
moderate) 

lenigen, (gedeeltelijk) opheffen, 
verlichten, (verzachten, matigen) 

allocate 
2. allocation, (allotment) 

1. toewijzen, toedelen 
2. toewijzing 

 allocate 
2. allocation, (allotment) 

1. toewijzen, toedelen 
2. toewijzing 

allot 
2. allotment, (allocation) 

1. toewijzen, verdelen 
2. toewijzing 

 allot 
2. allotment, (allocation) 

1. toewijzen, verdelen 
2. toewijzing 

allow 
2. allowance 

1. aanspraak geven (geld), 
autoriseren, middelen toekennen 
2. budget, vergoeding, betaling 

 allow 
2. allowance 

1. aanspraak geven (geld), 
autoriseren, middelen toekennen 
2. budget, vergoeding, betaling 

alter 
2. alternator 

1. wijzigen, veranderen 
2. dynamo 

 alter 
2. alternator 

1. wijzigen, veranderen 
2. dynamo 

alternate/reserve 
command post 

reservecommandopost  alternate/reserve 
command post 

reservecommandopost 

alternate route reserveroute, overlooproute  alternate route reserveroute, overlooproute 
ambiguous onduidelijk, dubbelzinning  ambiguous onduidelijk, dubbelzinning 
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amendment, (change, 
revision, rectification, 
adjustment) 

wijziging, aanpassing, aanvulling  amendment, (change, 
revision, rectification, 
adjustment) 

wijziging, aanpassing, aanvulling 

animosity vijandigheid, vijandige stemming  animosity vijandigheid, vijandige stemming 
annihilate, (destroy) wegvagen, vernietigen  annihilate, (destroy) wegvagen, vernietigen 
annoying, (nuissance) 1. hinderlijk, vervelend, storend, 

irritant, (hinder, verstoring) 
2. kwalijk 

 annoying, (nuissance) 1. hinderlijk, vervelend, storend, 
irritant, (hinder, verstoring) 
2. kwalijk 

antagonist, (opponent, 
foe, adversary) 

tegenstander  antagonist, (opponent, 
foe, adversary) 

tegenstander 

anticipate, (foresee, 
perceive, sense) 

voorzien, vroegtijdig op inspelen, 
voorvoelen, (aanvoelen) 

 anticipate, (foresee, 
perceive, sense) 

voorzien, vroegtijdig op inspelen, 
voorvoelen, (aanvoelen) 

anti-personnel mine 
2. pop-up mine 

1. antipersoneelmijn 
2. mortiermijn 

 anti-personnel mine 
2. pop-up mine 

1. antipersoneelmijn 
2. mortiermijn 

appalling, (horrifying, 
terrible) 
2. disgusting 

1. verschrikkelijk, afschuwelijk 
2. weerzinwekkend 

 appalling, (horrifying, 
terrible) 
2. disgusting 

1. verschrikkelijk, afschuwelijk 
2. weerzinwekkend 

appeal oproep, beroep(schrift)  appeal oproep, beroep(schrift) 
appeasement verzoening, kalmering, (herstel van 

rust, vredestichting) 
 appeasement verzoening, kalmering, (herstel van 

rust, vredestichting) 
application (of force, 
sanctions) 

aanwending, toepassing  application (of force, 
sanctions) 

aanwending, toepassing 

apply for aanvragen, zich aanmelden, 
solliciteren 

 apply for aanvragen, zich aanmelden, 
solliciteren 

apply to van toepassing zijn op, gelden voor  apply to van toepassing zijn op, gelden voor 
appoint, (assign) benoemen, aanstellen, aanwijzen  appoint, (assign) benoemen, aanstellen, aanwijzen 
appointment 
2. assignment, (mission) 

1. benoeming, afspraak, functie 
2. taak, functie 

 appointment 
2. assignment, (mission) 

1. benoeming, afspraak, functie 
2. taak, functie 

appraisal, (rating) 
2. performance/efficiency 
report 

1. beoordeling, waardebepaling 
2. beoordeling (personeel) 

 appraisal, (rating) 
2. performance/efficiency 
report 

1. beoordeling, waardebepaling 
2. beoordeling (personeel) 

appreciate 1. doorgronden, onderkennen, 
waarderen, zich bewust zijn van 
2. erkennen, erkentelijk zijn, 
waarderen, op prijs stellen 

 appreciate 1. doorgronden, onderkennen, 
waarderen, zich bewust zijn van 
2. erkennen, erkentelijk zijn, 
waarderen, op prijs stellen 

apprehension 1. begrip, vrees (somber voorgevoel) 
2. arrestatie, gevangenneming 
3. greep, grip (op een situatie) 

 apprehension 1. begrip, vrees (somber voorgevoel) 
2. arrestatie, gevangenneming 
3. greep, grip (op een situatie) 

approach 
2. (advance) 

1. benadering, aanpak  
2. nadering 

 approach 
2. (advance) 

1. benadering, aanpak 
2. nadering 

appropriate, (adequate, 
expedient, suitable) 
2. (confiscate) 

1. geschikt, toepasselijk, doeltreffend, 
toereikend 
2. in beslag nemen, toeëigenen, 
afnemen 

 appropriate, (adequate, 
expedient, suitable) 
2. (confiscate) 

1. geschikt, toepasselijk, doeltreffend, 
toereikend 
2. in beslag nemen, toeëigenen, 
afnemen 

approval, (agreement, 
consent) 

goedkeuring, instemming, bijval  approval, (agreement, 
consent) 

goedkeuring, instemming, bijval 

approximate map 
reference [AMR] 

globale positie in kaartcoördinatien  approximate map 
reference [AMR] 

globale positie in kaartcoördinatien 
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aptitude 
2. skill, proficiency 

1. aanleg, talent 
2. bekwaamheid, bedrevenheid 

 aptitude 
2. skill, proficiency 

1. aanleg, talent 
2. bekwaamheid, bedrevenheid 

arbitrary willekeurig  arbitrary willekeurig 
arbitration, (conviction) 
2. decision, verdict 

1. uitspraak 
2. vonnis 

 arbitration, (conviction) 
2. decision, verdict 

1. uitspraak 
2. vonnis 

arbitrator, (adjudiciator) (scheids)rechter, degene die een 
uitspraak doet 

 arbitrator, (adjudiciator) (scheids)rechter, degene die een 
uitspraak doet 

arc of observation waarnemingssector  arc of observation waarnemingssector 
area of observation waarnemingssector/-vak  area of observation waarnemingssector/-vak 
area of separation, 
(zone of separation, buffer 
zone) 
2. disputed area 

1. niemandsland, gedemilitariseerde 
zone/strook, (bufferzone) 
2. gebied waarvan de grens-
/scheidingslijn nader moet worden 
vastgesteld 

 area of separation, 
(zone of separation, 
buffer zone) 
2. disputed area 

1. niemandsland, gedemilitariseerde 
zone/strook, (bufferzone) 
2. gebied waarvan de grens-
/scheidingslijn nader moet worden 
vastgesteld 

area surveillance gebiedsbewaking/-controle  area surveillance gebiedsbewaking/-controle 
argue (heatedly) 
2. argument 

1. (heftig) discussiëren, ruziën 
2. argument, meningsverschil 

 argue (heatedly) 
2. argument 

1. (heftig) discussiëren, ruziën 
2. argument, meningsverschil 

armed clash/conflict/ 
struggle 

gewelddadige botsing, gewapend 
conflict, gewelddadigheden 

 armed clash/conflict/ 
struggle 

gewelddadige botsing, gewapend 
conflict, gewelddadigheden 

arm, (arming) op scherp stellen  arm, (arming) op scherp stellen 
armed elements gewapende individuen/bende  armed elements gewapende individuen/bende 
armed force, use of - wapengebruik  armed force, use of - wapengebruik 
armed robbery gewapende overval/beroving  armed robbery gewapende overval/beroving 
armistice, (truce) 
2. ceasefire 

1. wapenstilstand 
2. staak-het-vuren, bestand 

 armistice, (truce) 
2. ceasefire 

1. wapenstilstand 
2. staakt-het-vuren, bestand 

armory, (arsenal) wapendepot, wapenopslagplaats, 
(wapenvoorraad) 

 armory, (arsenal) wapendepot, wapenopslagplaats, 
(wapenvoorraad) 

armoured personnel 
carrier [APC] 

gepantserd infanterievoertuig  armoured personnel 
carrier [APC] 

gepantserd infanterievoertuig 

arms cache wapenbergplaats  arms cache wapenbergplaats 
arouse suspicion verdenking wekken, zich verdacht 

maken 
 arouse suspicion verdenking wekken, zich verdacht 

maken 
arrangement, 
(agreement, settlement) 

overeenkomst, regeling  arrangement, 
(agreement, settlement) 

overeenkomst, regeling 

arrear, (in arrears) achterstallig  arrear, (in arrears) achterstallig 
arrest, (apprehend) 
2. pretrail confinement 

1. arresteren, aanhouden 
2. voorlopig arrest 

 arrest, (apprehend) 
2. pretrial confinement 

1. arresteren, aanhouden 
2. voorlopig arrest 

arson brandstichting  arson brandstichting 
as a last resort als laatste middel/toevlucht  as a last resort als laatste middel/toevlucht 
ascertain vaststellen, te weten komen, nagaan, 

bevestigd krijgen 
 ascertain vaststellen, te weten komen, nagaan, 

bevestigd krijgen 
assassination (moord)aanslag  assassination (moord)aanslag 
assassination attempt moordpoging, mislukte aanslag  assassination attempt moordpoging, mislukte aanslag 
assault, (attack) aanval  assault, (attack) aanval 
assault, sexual -, (rape) verkrachting  assault, sexual -, (rape) verkrachting 
assault echelon/wave aanvalsechelon/-golf  assault echelon/wave aanvalsechelon/-golf 
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assault rifle machinepistool, licht automatisch 
wapen, Kalashnikov, UZI 

 assault rifle machinepistool, lichct automatisch 
wapen, Kalashnikov, UZI 

assembling samenstelling (van contingent)  assembling samenstelling (van contingent) 
assembly area (tactical 
- -) 

afwachtingsgebied (vooruitgeschoven 
-) 

 assembly area (tactical 
- -) 

afwachtingsgebied (vooruitgeschoven 
-) 

assess 
2. assessment 

vaststellen, beoordelen, evalueren, 
(toerekenen) 
2. beoordeling, cijferwaardering 

 assess 
2. assessment 

1. vaststellen, beoordelen, evalueren, 
(toerekenen) 
2. beoordeling, cijferwaardering 

assets, (resources, 
means) 

middelen, capaciteiten  assets, (resources, 
means) 

middelen, capaciteiten 

assign toewijzen (taak/functie)  assign toewijzen (taak/functie) 
assignment, (mission, 
appointment) 

taak, opdracht, (functie)  assignment, (mission, 
appointment) 

taak, opdracht, (functie) 

associated measures ondersteunende/flankerende 
maatregelen 

 associated measures ondersteunende/flankerende 
maatregelen 

assume aannemen, op zich nemen (taak), 
functie aanvaarden 

 assume aannemen, op zich nemen (taak), 
functie aanvaarden 

assumption 1. aanname, veronderstelling 
2. overname van taak/ 
verantwoordelijkheden/functie 

 assumption 1. aanname, veronderstelling 
2. overname van taak/ 
verantwoordelijkheden/functie 

asylum (seeker) asiel(zoeker)  asylum (seeker) asiel(zoeker) 
at/on the scene, (on the 
spot) 
2. on-scene commander 

1. ter plaatse 
2. commandant ter plaatse 

 at/on the scene, (on 
the spot) 
2. on-scene commander 

1. ter plaatse 
2. commandant ter plaatse 

atrocity, (bestiality, 
cruelty) 

gruweldaad, wreedheid  atrocity, (bestiality, 
cruelty) 

gruweldaad, wreedheid 

attach to, (detach) tijdelijk ter beschikking stellen aan, 
detacheren bij, toevoegen aan, 
(losmaken) 

 attach to, (detach) tijdelijk ter beschikking stellen aan, 
detacheren bij, toevoegen aan, 
(losmaken) 

attaché, military - militaire attaché  attaché, military - militaire attaché 
attachment, (annex) 
2. enclosed 

1. aanhangsel, bijvoegsel, (bijlage) 
2. bijgevoegd 

 attachment, (annex) 
2. enclosed 

1. aanhangsel, bijvoegsel, (bijlage) 
2. bijgevoegd 

attack, (assault, raid) aanval, overval, aanslag  attack, (assault, raid) aanval, overval, aanslag 
attack, (car) bomb - aanslag met een (auto)bom/ 

springlading 
 attack, (car) bomb - aanslag met een (auto)bom/ 

springlading 
attack, shooting - aanslag met vuurwapen  attack, shooting - aanslag met vuurwapen 
attainable, (achievable, 
feasible) 

bereikbaar, realiseerbaar, haalbaar  attainable, (achievable, 
feasible) 

bereikbaar, realiseerbaar, haalbaar 

attendance, medical - medische zorg  attendance, medical - medische zorg 
attitude, (demeanor, 
conduct) 

houding, stellingname, instelling, 
(gedrag) 

 attitude, (demeanor, 
conduct) 

houding, stellingname, instelling, 
(gedrag) 

attribute, (feature, 
characteristic, mark) 
2. attribute weight 

1. eigenschap, kenmerk 
2. gewicht/belang hechten aan 

 attribute, (feature, 
characteristic, mark) 
2. attribute weight 

1. eigenschap, kenmerk 
2. gewicht/belang hechten aan 

attribute to toeschrijven aan, in verband brengen 
met 

 attribute to toeschrijven aan, in verband brengen 
met 

attrition slijtage, (verliezen)  attrition slijtage, (verliezen) 
augmentation force versterkingstroepen  augmentation force versterkingstroepen 
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austere (environment, 
accomodation) 
 

karig, schaars, onontwikkeld 
(infrastructureel), zonder franje 

 austere (environment, 
accomodation) 

karig, schaars, onontwikkeld 
(infrastructureel), zonder franje 

austerity measure bezuinigingsmaatregel  austerity measure bezuinigingsmaatregel 
authority 1. bevoegdheid, bevoegdheden    

2. autoriteit (gezag) 
3. (bevoegde) instantie 

 authority bevoegdheid, bevoegdheden 
autoriteit (gezag) 
(bevoegde) instantie 

authorise machtigen, goedkeuren (fiateren)  authorise machtigen, goedkeuren (fiateren) 
authorized strength toegestane personeelssterkte  authorized strength toegestane personeelssterkte 
auxiliary fuel tank extra brandstoftank, hulptank  auxiliary fuel tank extra brandstoftank, hulptank 
available 
resources/assets 
2. local resources 

1. beschikbare middelen 
2. lokale middelen/capaciteiten 

 available 
resources/assets 
2. local resources 

1. beschikbare middelen 
2. lokale middelen/capaciteiten 

average speed gemiddelde (rij)snelheid  average speed gemiddelde (rij)snelheid 
avert, (prevent, preclude) afwenden, voorkomen  avert, (prevent, 

preclude) 
afwenden, voorkomen 

aviation, army - vliegtuigen/helikopters ingedeeld bij 
de landmacht 

 aviation, army - vliegtuigen/helikopters ingedeeld bij 
de landmacht 

avoid, (evade) vermijden, ontlopen, (ontwijken)  avoid, (evade) vermijden, ontlopen, (ontwijken) 
aware, be (well) - of beseffen, zich er (goed) van bewust 

zijn 
 aware, be (well) - of beseffen, zich er (goed) van bewust 

zijn 
axis as  axis as 
azimuth (angle) horizontale richting/hoek  azimuth (angle) horizontale richting/hoek 

  

B 

 
back, (support) 
2. backing 

1. steun geven 
2. ondersteuning 

 back, (support) 
2. backing 

1. steun geven 
2. ondersteuning 

back up 
2. alert force 

1. steun, versterking 
2. versterkings-/alarmeenheid 

 back up 
2. alert force 

1. steun, versterking 
2. versterkings-/alarmeenheid 

background to achtergrond(en) van  background to achtergrond(en) van 
backing  
2. foster 

1. (morele) steun, ondersteuning, 
(bevorderen) 
2. koesteren, (behoeden, steunen) 

 backing  
2. foster 

1. (morele) steun, ondersteuning, 
(bevorderen) 
2. koesteren, (behoeden, steunen) 

badge (of rank) (rang)onderscheidingsteken  badge (of rank) (rang)onderscheidingsteken 
ballot box 
2. polling station 

1. stembus 
2. stemlokaal 

 ballot box 
2. polling station 

1. stembus 
2. stemlokaal 

ban, (outlaw) verbieden, uitsluiten, (verbieden, 
onwettig verklaren) 

 ban, (outlaw) verbieden, uitsluiten, (verbieden, 
onwettig verklaren) 

bar, (block) beletten, tegenhouden  bar, (block) beletten, tegenhouden 
barbed wire/tape prikkeldraad/-band  barbed wire/tape prikkeldraad/-band 
barracks, (peacetime -) kazerne, (vredeslocatie)  barracks, (peacetime -) kazerne, (vredeslocatie) 
barrage fire artilleriebarrage, stormvuur  barrage fire artilleriebarrage, stormvuur 
barrier, (obstacle, 
obstruction) 

versperring, hindernis  barrier, (obstacle, 
obstruction) 

versperring, hindernis 
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barrier pole, (vehicle 
barrier) 

slagboom  barrier pole, (vehicle 
barrier) 

slagboom 

baseplate grondplaat  baseplate grondplaat 
basic (human needs) elementair, primair (levensbehoeften)  basic (human needs) elementair, primair (levensbehoeften) 
baton (gummi)knuppel  baton (gummi)knuppel 
battle 
2. achieve, (attain, 
accomplish) 

1. strijden, vechten, gevecht 
2. bevechten, (doel) bereiken 

 battle 
2. achieve, (attain, 
accomplish) 

1. strijden, vechten, gevecht 
2. bevechten, (doel) bereiken 

bear/keep in mind, 
(observe, obey, comply 
with, respect) 

rekening houden met, zich houden 
aan 

 bear/keep in mind, 
(observe, obey, comply 
with, respect) 

rekening houden met, zich houden 
aan 

bear the brunt het zwaarst belast zijn  bear the brunt het zwaarst belast zijn 
bearer geneeskundige soldaat 

(gewondendrager) 

 bearer geneeskundige soldaat 
(gewondendrager) 

bearing 
2. heading 

1. richting, peiling 
2. koers 

 bearing 
2. heading 

1. richting, peiling 
2. koers 

beat off, (repel an attack) afslaan, (aanval afslaan)  beat off, (repel an 
attack) 

afslaan, (aanval afslaan) 

behind the scenes achter de schermen  behind the scenes achter de schermen 
belittle kleineren, denigrerend doen/ 

behandelen 

 belittle kleineren, denigrerend doen/ 
behandelen 

belligerent 1. oorlogvoerende partij 
2. agressief, strijdlustig 

 belligerent 1. oorlogvoerende partij 
2. agressief, strijdlustig 

benefits, (spin-off, gain) positieve effecten, voordelen, winst  benefits, (spin-off, gain) positieve effecten, voordelen, winst 
besiege belegeren  besiege belegeren 
betrayal, (perfidy) verraad, (verraderlijk handelen)  betrayal, (perfidy) verraad, (verraderlijk handelen) 
biased, (prejudiced) vooringenomen, (bevooroordeeld)  biased, (prejudiced) vooringenomen, (bevooroordeeld) 
billeting, 
(accommodation) 

onderkomen, onderdak, huisvesting  billeting, 
(accommodation) 

onderkomen, onderdak, huisvesting 

bin liner vuilniszak  bin liner vuilniszak 
binding decision bindende uitspraak  binding decision bindende uitspraak 
blame 
2. recriminate 

1. verwijten, de schuld geven 
2. tegenverwijt maken 

 blame 
2. recriminate 

1. verwijten, de schuld geven 
2. tegenverwijt maken 

be blunt zich openhartig/ondiplomatiek 
uitdrukken 

 be blunt zich openhartig/ondiplomatiek 
uitdrukken 

bipod steun (met twee poten)  bipod steun (met twee poten) 
blank (ammunition, 
round) 

oefenmunitie met knalnabootsing, 
(losse patroon) 

 blank (ammunition, 
round) 

oefenmunitie met knalnabootsing, 
(losse patroon) 

blast (wave) drukgolf, schokgolf  blast (wave) drukgolf, schokgolf 
blinding smoke (screen) rook(scherm), multispectrale rook  blinding smoke 

(screen) 
rook(scherm), multispectrale rook 

blister  
2.  - agent 

1. blaar 
2. blaartrekkend strijdmiddel 

 blister  
2.  - agent 

1. blaar 
2. blaartrekkend strijdmiddel 

blot out uitwissen, vernietigen (papieren)  blot out uitwissen, vernietigen (papieren) 
blow 1. slag, klap 

2. blazen, doorslaan (verklikken) 

 blow 1. slag, klap 
2. blazen, doorslaan (verklikken) 
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blow the whistle on 
2. whistle-blower 

1. de klok luiden (verborgen/duistere 
zaken aan het licht brengen) 
2. klokkenluider 

 blow the whistle on 
2. whistle-blower 

1. de klok luiden (verborgen/duistere 
zaken aan het licht brengen) 
2. klokkenluider 

blowback 

2. (setback) 

1. (gas)terugslag bij het afvuren, 
gasontsnapping langs sluitstuk 
2. tegenslag 

 

blowback 

2. (setback) 

1. (gas)terugslag bij het afvuren, 
gasontsnapping langs sluitstuk 
2. tegenslag 

blow up, (dynamite) 
2. (explosion) 

opblazen, laten springen, explosie 
explosie 

 blow up, (dynamite) 
2. (explosion) 

opblazen, laten springen, explosie 
explosie 

blue forces, (friendly 
forces/troops) 

eigen troepen  blue forces, (friendly 
forces/troops) 

eigen troepen 

blue on blue, (fratricide) vuur op eigen troepen  blue on blue, (fratricide) vuur op eigen troepen 
blurred, (faint, vague) onduidelijk, vervormd, (vervaagd)  blurred, (faint, vague) onduidelijk, vervormd, (vervaagd) 
board of inquiry onderzoekscommissie  board of inquiry onderzoekscommissie 
body 
2. (corpse, dead body) 
 

1. orgaan (deelorganisatie, 
commissie), lichaam 
2. lijk 

 body 
2. (corpse, dead body) 
 

1. orgaan (deelorganisatie, 
commissie), lichaam 
2. lijk 

bolster aanmoedigen, mentaal steunen, (zich 
mentaal voorbereiden, zich wapenen 
tegen) 

 bolster aanmoedigen, mentaal steunen, (zich 
mentaal voorbereiden, zich wapenen 
tegen) 

bomb 
2. dirty bomb 

1. bom, granaat, explosief voorwerp 
2. vuile bom (vermengd met 
radiologisch/chemisch materiaal) 

 bomb 
2. dirty bomb 

1. bom, granaat, explosief voorwerp 
2. vuile bom (vermengd met 
radiologisch/chemisch materiaal) 

bomb disposal officer explosievenopruimingsofficier/-
deskundige 

 bomb disposal officer explosievenopruimingsofficier/-
deskundige 

bomb reconnaissance bom-/explosievenverkenning  bomb reconnaissance bom-/explosievenverkenning 
bombing, (car/fire 
bombing, assassination, 
terrorist act, shooting 
attack, bomb attack) 
2. assassination (attempt), 
act of terrorism, suicide 
bombing 

1. (autobom)aanslag, moordaanslag, 
terroristische aanslag 
2. (moord)aanslag, terreurdaad, 
zelfmoordaanslag 

 bombing, (car/fire 
bombing, assassination, 
terrorist act, shooting 
attack, bomb attack) 
2. assassination 
(attempt), act of 
terrorism, suicide 
bombing 

1. (autobom)aanslag, moordaanslag, 
terroristische aanslag 
2. (moord)aanslag, terreurdaad, 
zelfmoordaanslag 

booby-trap verborgen (spring)lading, valstrikmijn  booby-trap verborgen (spring)lading, valstrikmijn 
border, (boundary, 
frontier) 

grens  border, (boundary, 
frontier) 

grens 

border crossing grensovergang, grensoverschrijding  border crossing grensovergang, grensoverschrijding 
border intruder/violator grensoverschrijder (zonder 

toestemming) 

 border 
intruder/violator 

grensoverschrijder (zonder 
toestemming) 

bore  ziel, boring, kaliber (van een loop/ 
schietbuis) 

 bore  ziel, boring, kaliber (van een loop/ 
schietbuis) 

bottled water drinkwater in fles  bottled water drinkwater in fles 
boundary grens, scheidingslijn, vakgrens  boundary grens, scheidingslijn, vakgrens 
branch, (arm/service) specialiteit, wapen/dienstvak  branch, (arm/service) specialiteit, wapen/dienstvak 
brassard armband (om mouw)  brassard armband (om mouw) 



Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) 

    

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn       Pagina 12  

breach (contract/law/ 
treaty/ ceasefire/ 
agreement/peace), 
(violate) 

schenden  breach (contract/law/ 
treaty/ ceasefire/ 
agreement/peace), 
(violate) 

schenden 

breach of confidence vertrouwensbreuk  breach of confidence vertrouwensbreuk 
breaching (of a 
minefield) 

doorbreken, (mijnenvelddoorbraak)  breaching (of a 
minefield) 

doorbreken, (mijnenvelddoorbraak) 

break off, (abort, 
terminate, discontinue, 
sever) 
2. conclude, (liquidate) 

1. afbreken, stoppen, beëindigen, 
afkappen 
2. beëindigen, afsluiten 

 break off, (abort, 
terminate, discontinue, 
sever) 
2. conclude, (liquidate) 

1. afbreken, stoppen, beëindigen, 
afkappen 
2. beëindigen, afsluiten 

breakdown uitval, uitvallen, kapot gaan, (mentale 
ineenstorting) 

 breakdown uitval, uitvallen, kapot gaan, (mentale 
ineenstorting) 

bribe, (bribery) 
2. (facilitating payments) 

1. omkopen, steekpenningen 
2. smeergeld 

 bribe, (bribery) 
2. (facilitating payments) 

1. omkopen, steekpenningen 
2. smeergeld 

bribery 
2. bent 

1. omkoping 
2. ‘plat’, gecorrumpeerd 

 bribery 
2. bent 

1. omkoping 
2. ‘plat’, gecorrumpeerd 

briefing instructie, uiteenzetting, presentatie  briefing instructie, uiteenzetting, presentatie 
brigadier, (- general) brigadegeneraal  brigadier, (- general) brigadegeneraal 
bring about, (accomplish, 
achieve) 

veroorzaken, tot resultaat hebben, tot 
stand brengen 

 bring about, 
(accomplish, achieve) 

veroorzaken, tot resultaat hebben, tot 
stand brengen 

bring to an end afronden, tot een (goed) einde 
brengen 

 bring to an end afronden, tot een (goed) einde 
brengen 

broken down, (out of 
order, unserviceable) 

buiten bedrijf, uitgevallen, kapot  broken down, (out of 
order, unserviceable) 

buiten bedrijf, uitgevallen, kapot 

broker uitonderhandelen  broker uitonderhandelen 
built-up area, (urbanized 
terrain, residential area) 

bebouwd (bewoond) gebied, 
(woongebied) 

 built-up area, 
(urbanized terrain, 
residential area) 

bebouwd (bewoond) gebied, 
(woongebied) 

bullet hole/wound kogelgat/-wond  bullet hole/wound kogelgat/-wond 
bunk 
2. bunk bay 

1. slapen/logeren, ondergebracht zijn 
(bij), bed (kooi) 
2. slaapzaal 

 bunk  
2. bunk bay 

1. slapen/logeren, ondergebracht zijn 
(bij), bed (kooi) 
2. slaapzaal 

burn out uitbranden  burn out uitbranden 
burst 
2. graze/ground burst, 
(impact burst) 

(granaat)explosie 
granaatinslag 

 burst 
2. graze/ground burst, 
(impact burst) 

(granaat)explosie 
granaatinslag 

butt stroke,  (hitting with 
a rifle butt) 

klap met een geweerkolf  butt stroke,  (hitting 
with a rifle butt) 

klap met een geweerkolf 

bypass, (avoid, avert) omtrekken, vermijden, (afwenden)  bypass, (avoid, avert) omtrekken, vermijden, (afwenden) 

 

C 

 
cache (of weapons) bergplaats, schuilplaats  cache (of weapons) bergplaats, schuilplaats 

call, (convoke a meeting) 
2. hold a meeting 

1. (vergadering) beleggen, uitschrijven, 
bijeenroepen 
2. vergadering houden 

 call, (convoke a meeting) 
2. hold a meeting 

1. (vergadering) beleggen, uitschrijven, 
bijeenroepen 
2. vergadering houden 
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call box 
2. cell phone 

1. telefooncel 
2. mobiele telefoon 

 call box 
2. cell phone 

1. telefooncel 
2. mobiele telefoon 

call for violence, (incite/ 
provoke violence) 

tot geweld oproepen, (geweld uitlokken)  call for violence, (incite/ 
provoke violence) 

tot geweld oproepen, (geweld uitlokken) 

call sign roepnaam  call sign roepnaam 

call the attention to aandacht vragen voor / vestigen op  call the attention to aandacht vragen voor / vestigen op 

call upon een beroep doen op, uitnodigen tot  call upon een beroep doen op, uitnodigen tot 

calm down, (defuze 
tensions) 

tot rust manen, spanning verminderen  calm down, (defuze 
tensions) 

tot rust manen, spanning verminderen 

camp bed veldbed  camp bed veldbed 

cantonment onderbrengen in een kamp/kazerne   cantonment onderbrengen in een kamp/kazerne  

capable, (highly -) (zeer) bekwaam  capable, (highly -) (zeer) bekwaam 

captive, (imprisoned, 
detained) 

gevangen  captive, (imprisoned, 
detained) 

gevangen 

captivity, (imprisonment, 
confinement, custody, 
detention) 

gevangenschap, opsluiting  captivity, 
(imprisonment, 
confinement, custody, 
detention) 

gevangenschap, opsluiting 

capture 1. gevangenneming 
2. veroveren, vermeesteren 
3. bezetten, in bezit nemen, buit maken 

 capture 1. gevangenneming 
2. veroveren, vermeesteren 
3. bezetten, in bezit nemen, buit maken 

cargo vracht, transportgoederen, lading  cargo vracht, transportgoederen, lading 

cargo helicopter 
2. transport/utility 
helicopter 

1. vrachthelikopter 
2. transporthelicopter 

 cargo helicopter 
2. transport/utility 
helicopter 

1. vrachthelikopter 
2. transporthelicopter 

carry on, (proceed, go on, 
soldier on) 
2. go ahead 

1. continueren, doorgaan, volhouden 
2. doorgaan (niet afgelasten) 

 carry on, (proceed, go 
on, soldier on) 
2. go ahead 

1. continueren, doorgaan, volhouden 
2. doorgaan (niet afgelasten) 

case  
2. (casing) 

1. rechtszaak, geval, proces, (dossier) 
2. huls, kist, kast 

 case  
2. (casing) 

1. rechtszaak, geval, proces, (dossier) 
2. huls, kist, kast 

casing (metalen) omhulsel, projectielwand  casing (metalen) omhulsel, projectielwand 

casualty, (victim) 
2. injured/wounded 
(person) 

1. gewonde/dode, slachtoffer 
2. gewonde 

 casualty, (victim) 
2. injured/wounded 
(person) 

1. gewonde/dode, slachtoffer 
2. gewonde 

catch 1. klempal, klemsluiting 
2. begrijpen (snappen), vangen 

 catch 1. klempal, klemsluiting 
2. begrijpen (snappen), vangen 

cease-fire agreement overeenkomst tot een staakt-het-vuren  cease-fire agreement overeenkomst tot een staakt-het-vuren 

cell 
2. cell-phone 

1. (staf)bureau 
2. mobiele telefoon 

 cell 
2. cell-phone 

1. (staf)bureau 
2. mobiele telefoon 

census volkstelling  census volkstelling 

cessation (of hostilities) beëindiging (van de vijandelijkheden)  cessation (of 
hostilities) 

beëindiging (van de vijandelijkheden) 

chain-link fence gaasafscheiding (afrastering van 
draadgaas) 

 chain-link fence gaasafscheiding (afrastering van 
draadgaas) 

challenge 1. uitdaging bij identificatie, (wachtwoord) 
2. probleem, moeilijke taak 

 challenge 1. uitdaging bij identificatie, (wachtwoord) 
2. probleem, moeilijke taak 

challenge inspection gerichte controle op grond van 
verdenkingen of twijfels (bijv. bij 
wapenbeheersing) 

 challenge inspection gerichte controle op grond van 
verdenkingen of twijfels (bijv. bij 
wapenbeheersing) 

chamber 1. kamer (van een geweer/vuurmond) 
2. holte (mijnkamer, ladingkamer) 

 chamber 1. kamer (van een geweer/vuurmond) 
2. holte (mijnkamer, ladingkamer) 
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chamber a round (and 
make Safe) 

doorladen van een wapen (en op Veilig 
zetten) 

 chamber a round (and 
make Safe) 

doorladen van een wapen (en op Veilig 
zetten) 

chance, by – 
2. coincidence 

1. toevallig, bij toeval 
2. toeval, samenloop 

 chance, by – 
2. coincidence 

1. toevallig, bij toeval 
2. toeval, samenloop 

change (of operational 
command) 
2. shift 

1. wijziging, wisseling (in 
onderbevelstelling) 
2. verandering, overgang, dienstploeg 

 change (of operational 
command) 
2. shift 

1. wijziging, wisseling (in 
onderbevelstelling) 
2. verandering, overgang, dienstploeg 

chaplain service geestelijke verzorging  chaplain service geestelijke verzorging 

charge(s) 1. beschuldiging, aanklacht 
2. (explosieve) lading 

 charge(s) 1. beschuldiging, aanklacht 
2. (explosieve) lading 

charge, in -, (officer in 
charge) 

verantwoordelijk (officier)  charge, in -, (officer in 
charge) 

verantwoordelijk (officier) 

check 1. controleren, onderzoeken, nagaan, 
staande houden en controleren 
2. tot stilstand brengen, beteugelen, 
stoppen, (in bedwang houden)  

 check 1. controleren, onderzoeken, nagaan, 
staande houden en controleren 
2. tot stilstand brengen, beteugelen, 
stoppen, (in bedwang houden) 

check out  
2. (checkout) 

1. vertrekken, uitboeken  
2. functionele test 

 check out  
2. (checkout) 

1. vertrekken, uitboeken  
2. functionele test 

chill factor, wind - - windafkoelingsfactor, 
gevoelstemperatuurfactor 

 chill factor, wind - - windafkoelingsfactor, 
gevoelstemperatuurfactor 

choking verstikkend  choking verstikkend 

chop off, (sever) 
2. slice, (decapitate) 

1. afhakken 
2. doorsnijden, (hoofd afsnijden) 

 chop off, (sever) 
2. slice, (decapitate) 

1. afhakken 
2. doorsnijden, (hoofd afsnijden) 

circumstantial evidence aanwijzingen (geen harde juridische 
bewijzen) 

 circumstantial 
evidence 

aanwijzingen (geen harde juridische 
bewijzen) 

circumvent an 
agreement 

een (vredes)regeling ontduiken  circumvent an 
agreement 

een (vredes)regeling ontduiken 

civil disturbance, (riot, 
uproar) 

rellen, onrust, verstoring openbare orde  civil disturbance, (riot, 
uproar) 

rellen, onrust, verstoring openbare orde 

civil prosecution 
authority, (public 
prosecutor) 

openbaar ministerie, openbare aanklager  civil prosecution 
authority, (public 
prosecutor) 

openbaar ministerie, openbare aanklager 

civil strife conflict(en) tussen bevolkingsgroepen  civil strife conflict(en) tussen bevolkingsgroepen 

claim (for damages) 1. vordering, schadeclaim 
2. aanspraak maken op 

 claim (for damages) 1. vordering, schadeclaim 
2. aanspraak maken op 

claim settlement schaderegeling  claim settlement schaderegeling 

classification 1. geheimhoudingsrubricering 
2. klasse-/categorie-indeling (bijv. wegen, 
bruggen, voorraden)  

 classification 1. geheimhoudingsrubricering 
2. klasse-/categorie-indeling (bijv. wegen, 
bruggen, voorraden)  

classified matter gerubriceerde documenten  classified matter gerubriceerde documenten 

clandestine, (concealed, 
covert) 

geheim, verborgen, ‘ondergronds’  clandestine, (concealed, 
covert) 

geheim, verborgen, ‘ondergronds’ 

clarify ophelderen  clarify ophelderen 

clash, (collision) botsing  clash, (collision) botsing 

cleanse 
2. ethnic cleansing 
3. mop up, clear 

1. zuiveren, schoonmaken 
2. etnische zuivering(en) 
3. zuiveren, ontruimen (van vijand) 

 cleanse 
2. ethnic cleansing 
3. mop up, clear 

1. zuiveren, schoonmaken 
2. etnische zuivering(en) 
3. zuiveren, ontruimen (van vijand) 
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clear, (vacate) 1. ruimen, ontruimen 
2. helder, duidelijk 
3. zuiveren (clear of enemy, mop up, 
ethnic cleansing) 
4. vrijgeven (vuur, doel, start, 
kennisname) 

 clear, (vacate) 1. ruimen, ontruimen 
2. helder, duidelijk 
3. zuiveren (clear of enemy, mop up, 
ethnic cleansing) 
4. vrijgeven (vuur, doel, start, 
kennisname) 

clearance vrijgave, toestemming, veiligheids-
goedkeuring, inklaring douane e.d. 

 clearance vrijgave, toestemming, veiligheids-
goedkeuring, inklaring douane e.d. 

clearing (mines) ruimen  clearing (mines) ruimen 

clearing house doorgangshuis, controle- en 
coördinatiepunt 

 clearing house doorgangshuis, controle- en 
coördinatiepunt 

close air support [CAS] luchtnabijsteun  close air support [CAS] luchtnabijsteun 

close firing 
2. firing close 

1. vuurafgifte op een (artillerie)doel in de 
onmiddellijke nabijheid van eigen troepen 
2. schietincident waarbij op vredestroepen 
wordt gevuurd zonder te treffen 

 close firing 
2. firing close 

1. vuurafgifte op een (artillerie)doel in de 
onmiddellijke nabijheid van eigen troepen 
2. schietincident waarbij op vredestroepen 
wordt gevuurd zonder te treffen 

clout kracht, pit, (over)macht, lef  clout kracht, pit, (over)macht, lef 

club, (baton) 1. knuppel, (gummistok) 
2. slaan met knuppel 

 club, (baton) 1. knuppel, (gummistok) 
2. slaan met knuppel 

cluster groep verspreide gerelateerde voorwerpen 
(bommen, mijnen, voertuigen, aggregaten, 
organisatie-elementen)  

 cluster groep verspreide gerelateerde voorwerpen 
(bommen, mijnen, voertuigen, aggregaten, 
organisatie-elementen)  

clutter 
2. static 

1. stoorsignalen/-echo’s op een 
radarscherm 
2. storing/ruis op radioverbinding 

 clutter 
2. static 

1. stoorsignalen/-echo’s op een 
radarscherm 
2. storing/ruis op radioverbinding 

code of conduct gedragscode  code of conduct gedragscode 

coercion, (force) dwang  coercion, (force) dwang 

coercive measure dwangmaatregel  coercive measure dwangmaatregel 

coincide (toevallig) samentreffen  coincide (toevallig) samentreffen 

collapse, (disintegrate) ineenstorten, (uiteenvallen)  collapse, (disintegrate) ineenstorten, (uiteenvallen) 

collate integreren en vergelijken (inlichtingen)  collate integreren en vergelijken (inlichtingen) 

collateral damage bijkomende schade, nevenschade  collateral damage bijkomende schade, nevenschade 

collision, (clash, hit) 
2. – course 

1. botsing, aanrijding 
2. ramkoers (aansturend op een conflict) 

 collision, (clash, hit) 
2. – course 

1. botsing, aanrijding 
2. ramkoers (aansturend op een conflict) 

collocate, co-locate coloceren, zich op dezelfde plaats 
bevinden/inrichten 

 collocate, co-locate coloceren, zich op dezelfde plaats 
bevinden/inrichten 

column colonne  column colonne 

combat action gevechtsactie, gevechtshandelingen  combat action gevechtsactie, gevechtshandelingen 

combat mission gevechtstaak/-opdracht, operationele inzet  combat mission gevechtstaak/-opdracht, operationele inzet 

combat ration (C-
ration) 

gevechtsrantsoen  combat ration (C-
ration) 

gevechtsrantsoen 

combined multinationaal (militaire 
eenheden/operaties) 

 combined multinationaal (militaire 
eenheden/operaties) 

combined-joint multinationaal en gezamenlijk met 
meerdere krijgsmachtdelen 

 combined-joint multinationaal en gezamenlijk met 
meerdere krijgsmachtdelen 

come to terms zich schikken (in), zich neerleggen bij, zich 
verzoenen met, overeenstemming 
bereiken,  (in balans brengen) 

 come to terms zich schikken (in), zich neerleggen bij, zich 
verzoenen met, overeenstemming 
bereiken,  (in balans brengen) 

command [CMD] 1. bevelvoering 
2. bevel(sbevoegdheid) (command 
authority) 
3. commando(orgaan), staf 

 command [CMD] 1. bevelvoering 
2. bevel(sbevoegdheid) (command 
authority) 
3. commando(orgaan), staf 
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command  
2. command respect 

1. commanderen, beheersen, besturen 
2. respect afdwingen/verwerven 

 command 
2. command respect 

1. commanderen, beheersen, besturen 
2. respect afdwingen/verwerven 

command and control 
[C2] 

commandovoering (bevelvoering en 
leidinggeven) 

 command and control 
[C2] 

commandovoering (bevelvoering en 
leidinggeven) 

command and control 
support 

commandovoeringsondersteuning  command and control 
support 

commandovoeringsondersteuning 

command authority bevelsbevoegdheid  command authority bevelsbevoegdheid 

command channel 
2. (channel of command) 

1. commandonet(frequentie) 
2. bevelslijn 

 command channel 
2. (channel of command) 

1. commandonet(frequentie) 
2. bevelslijn 

command relationship bevelsverhouding  command relationship bevelsverhouding 

commandant 1. commandant/gouverneur van een 
militair instituut 
2. voertuig-/tankcommandant 

 commandant 1. commandant/gouverneur van een 
militair instituut 
2. voertuig-/tankcommandant 

commander, on-scene - commandant ter plaatse  commander, on-scene- commandant ter plaatse 

commanding general bevelhebber in de rang van generaal  commanding general bevelhebber in de rang van generaal 

commensurate (with) overeenkomen/samenvallen met  commensurate (with) overeenkomen/samenvallen met 

comment (on) commentaar geven, reageren (op)  comment (on) commentaar geven, reageren (op) 

commission 1. aanstelling, ambt, aanstellen 
2. provisie 

 commission 1. aanstelling, ambt, aanstellen 
2. provisie 

commit 1. zich verplichten (een taak op zich 
nemen) 
2. begaan (misdrijf), plegen (zelfmoord) 
3. inzetten (een eenheid) 

 commit 1. zich verplichten (een taak op zich 
nemen) 
2. begaan (misdrijf), plegen (zelfmoord) 
3. inzetten (een eenheid) 

committee/board of 
investigation/inquiry 

onderzoekscomité  committee/board of 
investigation/inquiry 

onderzoekscomité 

common 
2. ordinary 

1. gewoon (niet uitzonderlijk), 
gemeenschappelijk 
2. normaal 

 common 
2. ordinary 

1. gewoon (niet uitzonderlijk), 
gemeenschappelijk 
2. normaal 

common action, 
(concerted action) 

gezamenlijk optreden/initiatief, 
gezamenlijke actie/handeling 

 common action, 
(concerted action) 

gezamenlijk optreden/initiatief, 
gezamenlijke actie/handeling 

common aim/goal/ 
purpose/objective 

gemeenschappelijke doelstelling(en)  common aim/goal/ 
purpose/objective 

gemeenschappelijke doelstelling(en) 

common base/ground gezamenlijke/gemeenschappelijke basis/ 
uitgangspunten/grondslag 

 common base/ground gezamenlijke/gemeenschappelijke basis/ 
uitgangspunten/grondslag 

common sense gezond verstand  common sense gezond verstand 

common understanding gemeenschappelijk begrip, goede 
verstandhouding (gelijke interpretatie), 
gezamenlijke afspraak, gezamenlijk 
akkoord 

 common 
understanding 

gemeenschappelijk begrip, goede 
verstandhouding (gelijke interpretatie), 
gezamenlijke afspraak, gezamenlijk 
akkoord 

common/shared values gemeenschappelijke waarden  common/shared values gemeenschappelijke waarden 

communications/signal 
officer 
2. liaison officer [LSO] 
[LNO] 

1. verbindingsofficier 
2. liaisonofficier [lso] 

 communications/signal 
officer 
2. liaison officer [LSO] 
[LNO] 

1. verbindingsofficier 
2. liaisonofficier [lso] 

communications zone 
(forward) 

etappegebied  communications zone 
(forward) 

etappegebied 

company-grade officer, 
(junior officer) 

subaltern officier  company-grade officer, 
(junior officer) 

subaltern officier 

compartment 1. terreincompartiment 
2. voertuigcompartiment  (motor-, lading-, 
bestuurders-, bemanning-, munitie-) 

 compartment 1. terreincompartiment 
2. voertuigcompartiment  (motor-, lading-, 
bestuurders-, bemanning-, munitie-) 

compatible (with) combineerbaar, verenigbaar  compatible (with) combineerbaar, verenigbaar 
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compel, (coerce, enforce) dwingen, (afdwingen)  compel, (coerce, 
enforce) 

dwingen, (afdwingen) 

compensation vergoeding, schadeloosstelling  compensation vergoeding, schadeloosstelling 

competent agency verantwoordelijke/bevoegde instantie  competent agency verantwoordelijke/bevoegde instantie 

compile samenbrengen, combineren, opeenhopen  compile samenbrengen, combineren, opeenhopen 

complement 
2. complete 

1. aanvullen, completeren 
2. voltooien, afmaken 

 complement 
2. complete 

1. aanvullen, completeren 
2. voltooien, afmaken 

compliance (with) nakoming (regels, verdrag, orders)  compliance (with) nakoming (regels, verdrag, orders) 

composite force gemengde/samengestelde eenheid  composite force gemengde/samengestelde eenheid 

composition samenstelling, mengsel  composition samenstelling, mengsel 

compound omheinde ruimte, (afgesloten kamp)  compound omheinde ruimte, (afgesloten kamp) 

comprehensive uitgebreid, veelomvattend, (veelzijdig)  comprehensive uitgebreid, veelomvattend, (veelzijdig) 

compromise 
2. make a – 
3. conciliation 

1. compromittatie, compromitteren 
2. tot een vergelijk komen 
3. vergelijk (bemiddelingsresultaat) 

 compromise 
2. make a – 
3. conciliation 

1. compromittatie, compromitteren 
2. tot een vergelijk komen 
3. vergelijk (bemiddelingsresultaat) 

compulsary drug testing 
[CDT] 

verplichte (medische) drugscontrole  compulsary drug 
testing [CDT] 

verplichte (medische) drugscontrole 

compulsory labor dwangarbeid  compulsory labor dwangarbeid 

concealed, (covert, 
stealth, clandestine) 

verborgen, gecamoufleerd, vermomd  concealed, (covert, 
stealth, clandestine) 

verborgen, gecamoufleerd, vermomd 

concealment, (disguise, 
stealth, deception) 

camouflage, afscherming, versluiering, 
(vermomming, misleiding) 

 concealment, (disguise, 
stealth, deception) 

camouflage, afscherming, versluiering, 
(vermomming, misleiding) 

conceivable denkbaar  conceivable denkbaar 

concerted/common 
action 

gezamenlijke actie, 
gezamenlijk/geintegreerd optreden 

 concerted/common 
action 

gezamenlijke actie, 
gezamenlijk/geintegreerd optreden 

concertina (wire) prikkeldraadrol  concertina (wire) prikkeldraadrol 

conciliation vergelijk, (verzoening, 
bemiddelingsresultaat) 

 conciliation vergelijk, (verzoening, 
bemiddelingsresultaat) 

conciliator, (mediator) bemiddelaar  conciliator, (mediator) bemiddelaar 

concise nauwkeurig, duidelijk omschreven, 
beknopt 

 concise nauwkeurig, duidelijk omschreven, beknopt 

conclude 1. besluiten, conclusie trekken 
2. afsluiten, beëindigen  

 conclude 1. besluiten, conclusie trekken 
2. afsluiten, beëindigen  

concrete 1. beton 
2. hard, vast, tastbaar 

 concrete 1. beton 
2. hard, vast, tastbaar 

condemn 1. veroordelen 
2. afkeuren, (onbruikbaar verklaren, 
uitselecteren) 

 condemn 1. veroordelen 
2. afkeuren, (onbruikbaar verklaren, 
uitselecteren) 

condition, (prerequisite) toestand, voorwaarde, omstandigheid  condition, (prerequisite) toestand, voorwaarde, omstandigheid 

condition/level of 
combat readiness 

niveau van inzetgereedheid  condition/level of 
combat readiness 

niveau van inzetgereedheid 

condone goedpraten, verhullen  condone goedpraten, verhullen 

conduct an operation een operatie leiden  conduct an operation een operatie leiden 

conduct negotiations onderhandelingen voeren  conduct negotiations onderhandelingen voeren 

conduct/behave oneself zich gedragen  conduct/behave 
oneself 

zich gedragen 

conduct patrols patrouilleren  conduct patrols patrouilleren 

conduct towards, 
(attitude) 

houding/gedrag tegenover, omgang met  conduct towards, 
(attitude) 

houding/gedrag tegenover, omgang met 

conduct unbecoming a 
servicemember 

gedrag in strijd met militaire regels/status  conduct unbecoming a 
servicemember 

gedrag in strijd met militaire regels/status 
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confession 
2. testimony 
3. witness 

1. bekentenis 
2. getuigenis 
3. getuige (zijn) 

 confession 
2. testimony 
3. witness 

1. bekentenis 
2. getuigenis 
3. getuige (zijn) 

confidential approaches informele/geheime besprekingen  confidential 
approaches 

informele/geheime besprekingen 

confined, (- to barracks) 1. beperkt, gelimiteerd, (verplichting in de 
kazerne te blijven) 
2. opgesloten 

 confined, (- to barracks) 1. beperkt, gelimiteerd, (verplichting in de 
kazerne te blijven) 
2. opgesloten 

confinement 
2. pretrial custody 
3. lawful/police custody 

1. opsluiting, arrest 
2. voorlopig arrest 
3. bewaring (verzekerde -) 

 confinement 
2. pretrial custody 
3. lawful/police custody 

1. opsluiting, arrest 
2. voorlopig arrest 
3. bewaring (verzekerde -) 

confiscate, (appropriate) in beslag nemen, opeisen, afnemen  confiscate, (appropriate) in beslag nemen, opeisen, afnemen 

conflict attenuation/ 
containment 

conflictbeperking/-beheersing  conflict attenuation/ 
containment 

conflictbeperking/-beheersing 

conflict resolution/ 
settlement 

conflictoplossing  conflict resolution/ 
settlement 

conflictoplossing 

conformity, (parallelism) overeenstemming, gelijkluidendheid  conformity, (parallelism) overeenstemming, gelijkluidendheid 

conjunction, 
(cooperation) 
2. in – with 

1. samenwerking, samengaan 
2. in samenwerking/afstemming met 

 conjunction, 
(cooperation) 
2. in – with 

1. samenwerking, samengaan 
2. in samenwerking/afstemming met 

conquest, (seizure, 
capture) 
2. secure 

1. verovering, vermeestering 
2. veiligstellen, in beheer/bezit nemen 

 conquest, (seizure, 
capture) 
2. secure 

1. verovering, vermeestering 
2. veiligstellen, in beheer/bezit nemen 

conscript, (draftee) dienstplichtige  conscript, (draftee) dienstplichtige 

consent, (agree) 1. instemmen, akkoord gaan 
2. instemming, consensus 

 consent, (agree) 1. instemmen, akkoord gaan 
2. instemming, consensus 

consistent (with) 1. in lijn (met), consistent 
2. consequent, verenigbaar (met beleid) 

 consistent (with) 1. in lijn (met), consistent 
2. consequent, verenigbaar (met beleid) 

consolidate, (secure) 1. in vaste hand krijgen, consolideren 
2. vestigen, inbedden (consolidation of the 
peace) 

 consolidate, (secure) 1. in vaste hand krijgen, consolideren 
2. vestigen, inbedden (consolidation of the 
peace) 

constitute 
2. establish, (found) 

1. vestigen, stichten (found), 
samenstellen, vormen 
2. oprichten 

 constitute 
2. establish, (found) 

1. vestigen, stichten (found), samenstellen, 
vormen 
2. oprichten 

constraint, (limitation, 
restraint) 

1. beperking, belemmering 
2. belasting, last, verzwarende 
omstandigheid 

 constraint, (limitation, 
restraint) 

1. beperking, belemmering 
2. belasting, last, verzwarende 
omstandigheid 

consultation (in – with) ruggespraak, afstemming, overleg  consultation (in – 
with) 

ruggespraak, afstemming, overleg 

contain 1. omvatten, bevatten, inhouden 
2. samenhouden, indammen 

 contain 1. omvatten, bevatten, inhouden 
2. samenhouden, indammen 

contamination, 
(pollution) 

besmetting, verontreiniging  contamination, 
(pollution) 

besmetting, verontreiniging 

contending forces troepen die tegenover elkaar staan (elkaar 
bestrijden) 

 contending forces troepen die tegenover elkaar staan (elkaar 
bestrijden) 

contentious omstreden  contentious omstreden 

contested area omstreden/betwist gebied  contested area omstreden/betwist gebied 

context (in the -) in het kader van, tegen de achtergrond  context (in the -) in het kader van, tegen de achtergrond 

contingency plan eventualiteitenplan  contingency plan eventualiteitenplan 

contour line hoogtelijn  contour line hoogtelijn 

contracting party verdragspartij, ondertekenaar van verdrag  contracting party verdragspartij, ondertekenaar van verdrag 

contradict tegenspreken  contradict tegenspreken 
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contravention, (violation) schending (van een verdrag), overtreding  contravention, 
(violation) 

schending (van een verdrag), overtreding 

contributing state deelnemende staat  contributing state deelnemende staat 

control of access toegangscontrole, toegangsbeheersing  control of access toegangscontrole, toegangsbeheersing 

convene, (convoke, call) bijeenroepen, beleggen (vergadering)  convene, (convoke, call) bijeenroepen, beleggen (vergadering) 

convenient doeltreffend, toereikend, behulpzaam  convenient doeltreffend, toereikend, behulpzaam 

converge 
2. conjunction 

1. (toe)naderen, samenkomen 
2. samenvallen, verbond, samenloop 

 converge 
2. conjunction 

1. (toe)naderen, samenkomen 
2. samenvallen, verbond, samenloop 

convoy escort/ 
protection/security 

konvooibegeleiding  convoy escort/ 
protection/security 

konvooibegeleiding 

cope with, (deal with) het hoofd bieden aan, zich handhaven 
tegenover, kunnen omgaan met 

 cope with, (deal with) het hoofd bieden aan, zich handhaven 
tegenover, kunnen omgaan met 

cordon afsluiting met militairen/politie  cordon afsluiting met militairen/politie 

cordon off (an area) afsluiten, isoleren  cordon off (an area) afsluiten, isoleren 

core, (kernel, hub) kern  core, (kernel, hub) kern 

cornerstone, (capstone) hoeksteen, onmisbare schakel/voorwaarde  cornerstone, (capstone) hoeksteen, onmisbare schakel/voorwaarde 

corpse, (dead body, war 
dead) 

lijk, gesneuvelde  corpse, (dead body, war 
dead) 

lijk, gesneuvelde 

cost distribution key, 
(apportionment formula) 

verdeelsleutel voor kosten  cost distribution key, 
(apportionment formula) 

verdeelsleutel voor kosten 

costfree gratis  costfree gratis 

counter (repel) a threat dreiging weerstaan  counter (repel) a 
threat 

dreiging weerstaan 

counterespionage 
(counterintelligence) 

contra-inlichtingen(dienst)  counterespionage 
(counterintelligence) 

contra-inlichtingen(dienst) 

counterfire, 
(counterbattery fire) 

artilleriebestrijdingsvuur (grondwapen-
systeembestrijding) 

 counterfire, 
(counterbattery fire) 

artilleriebestrijdingsvuur (grondwapen-
systeembestrijding) 

countermand (an 
order), (revoke, repeal) 

herroepen  countermand (an 
order), (revoke, repeal) 

herroepen 

counterpart, 
(interlocutor) 

1. tegenspeler, tegenhanger, gespreks-
partner, (deelnemer aan een gesprek) 
2. duplicaat 

 counterpart, 
(interlocutor) 

1. tegenspeler, tegenhanger, gespreks-
partner, (deelnemer aan een gesprek) 
2. duplicaat 

countersign 
2. challenge 

1. wederwoord (bij wachtwoordprocedure) 
2. uitdaging, aanroep(woord) 

 countersign 
2. challenge 

1. wederwoord (bij wachtwoordprocedure) 
2. uitdaging, aanroep(woord) 

courtesy beleefdheid, hoffelijkheid, (gastvrijheid)  courtesy beleefdheid, hoffelijkheid, (gastvrijheid) 

court-marshal officier of politiefunctionaris, belast met de 
ondersteuning van rechtbanken (bewaking 
verdachten e.d.) 

 court-marshal officier of politiefunctionaris, belast met de 
ondersteuning van rechtbanken (bewaking 
verdachten e.d.) 

court-martial militaire rechtbank, rechtspraak door een - 
- 

 court-martial militaire rechtbank, rechtspraak door een - 
- 

cover, (shield) 1. bedekken, afdekken, bestrijken, 
beschermen 
2. bescherming, dekking 

 cover, (shield) 1. bedekken, afdekken, bestrijken, 
beschermen 
2. bescherming, dekking 

cover up doofpot, verzwijgen, wegmoffelen  cover up doofpot, verzwijgen, wegmoffelen 

coverage, (footage, 
media/press coverage) 

nieuwsgaring, berichtgeving (filmbeelden 
TV-beelden), verslaglegging, 
mediabehandeling/-aandacht 

 coverage, (footage, 
media/press coverage) 

nieuwsgaring, berichtgeving (filmbeelden 
TV-beelden), verslaglegging, 
mediabehandeling/-aandacht 

covert, (clandestine) 
2. covert/special 
operations 

1. geheim, verborgen, onopvallend 
2. subversieve acties (achter de linies) 

 covert, (clandestine) 
2. covert/special 
operations 

1. geheim, verborgen, onopvallend 
2. subversieve acties (achter de linies) 

crack down stevig aanpakken, (iemand) er van langs 
geven 

 crack down stevig aanpakken, (iemand) er van langs 
geven 



Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) 

    

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn       Pagina 20  

craft vaartuig (met aandrijving)  craft vaartuig (met aandrijving) 

craftsman, (tradesman) vakman, (handwerker)  craftsman, (tradesman) vakman, (handwerker) 

crane, truck-mounted - voertuigkraan, laad- en losinrichting  crane, truck-mounted - voertuigkraan, laad- en losinrichting 

credentials ‘geloofsbrieven’, persoonlijke 
deskundigheidsachtergrond 

 credentials ‘geloofsbrieven’, persoonlijke 
deskundigheidsachtergrond 

credit, movement - toestemming weggebruik  credit, movement - toestemming weggebruik 

crest  (voorgelegen) rand, verticale dekking  crest  (voorgelegen) rand, verticale dekking 

crew 
2. staff, office workers 

1. bemanning, personeel 
2. (staf)personeel, kantoorpersoneel 

 crew 
2. staff, office workers 

1. bemanning, personeel 
2. (staf)personeel, kantoorpersoneel 

crime against humanity misdaad tegen de mensheid/menselijkheid  crime against humanity misdaad tegen de mensheid/menselijkheid 

criminal jurisdiction strafrechtspraak, strafbevoegdheid  criminal jurisdiction strafrechtspraak, strafbevoegdheid 

criminal offence misdrijf  criminal offence misdrijf 

criminal prosecution vervolging misdrijven, strafvervolging  criminal prosecution vervolging misdrijven, strafvervolging 

crisis spillover effects, 
(widening of a conflict) 
2. aggravation 

1. uitbreiding van een conflict 
2. verergering 

 crisis spillover effects, 
(widening of a conflict) 
2. aggravation  

1. uitbreiding van een conflict 
2. verergering 

cross  
2. cross out 

1. boos, verstoord, kruis(lings), tegenover 
2. doorstrepen, wegstrepen 

 cross  
2. cross out 

1. boos, verstoord, kruis(lings), tegenover 
2. doorstrepen, wegstrepen 

cross-country mobility  
2. cross-country 
movement [CCM] 

1. terreinvaardigheid  
2. terreinbegaanbaarheid 

 cross-country mobility  
2. cross-country 
movement [CCM] 

1. terreinvaardigheid  
2. terreinbegaanbaarheid 

cross-load overladen, (overslaan)  cross-load overladen, (overslaan) 

crossing (site) 
2. cross-roads, 
(intersection) 

1. overgang(splaats) 
2. wegkruizing 

 crossing (site) 
2. cross-roads, 
(intersection) 

1. overgang(splaats) 
2. wegkruizing 

cross-section doorsnede  cross-section doorsnede 

culpable schuldig  culpable schuldig 

culprit, (perpetrator, 
offender, criminal) 

schuldige, dader, (misdadiger)  culprit, (perpetrator, 
offender, criminal) 

schuldige, dader, (misdadiger) 

curb (violence) (geweld) beteugelen/beperken  curb (violence) (geweld) beteugelen/beperken 

curfew  avondklok  curfew  avondklok 

curtail verminderen (budget), korten, beperken  curtail verminderen (budget), korten, beperken 

custody, (confinement, 
arrest, pretrial 
confinement/custody) 
2. custodial sentence 

1. bewaring, opsluiting, in (voorlopig) 
arrest 
2. gevangenisstraf 

 custody, (confinement, 
arrest, pretrial 
confinement/custody) 
2. custodial sentence 

1. bewaring, opsluiting, in (voorlopig) 
arrest 
2. gevangenisstraf 

customs (and habits) 1. zeden (en gewoonten) 
2. douane 

 customs (and habits) zeden (en gewoonten) 
douane 

cut off, (sever) afsnijden, (afbreken, verbreken, scheiden)  cut off, (sever) afsnijden, (afbreken, verbreken, scheiden) 

cutter kniptang  cutter kniptang 

 

D 

 
damage assessment, 
battle/bomb - - [BDA] 

1. beoordeling/evaluatie van schade aan 
gevechtsvoertuigen 
2. beoordeling/evaluatie van toegebrachte 
(doel)schade 

 damage assessment, 
battle/bomb - - [BDA] 

1. beoordeling/evaluatie van schade aan 
gevechtsvoertuigen 
2. beoordeling/evaluatie van toegebrachte 
(doel)schade 

damage assessment, 
target/bomb - - [TDA] 
[BDA] 

1. beoordeling/evaluatie toegebrachte 
doelschade 
2. analyse van gewenste doelschade 

 damage assessment, 
target/bomb - - [TDA] 
[BDA] 

1. beoordeling/evaluatie toegebrachte 
doelschade 
2. analyse van gewenste doelschade 
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damage control/ 
limitation 

schadebeheersing/-beperking  damage control/ 
limitation 

schadebeheersing/-beperking 

damage removal 
2. battle damage repair 
3. damage control 

1. schadeherstel 
2. - op het gevechtsveld (met eenvoudige 
hulpmiddelen) 
3. schadebeperking/-beheersing 

 damage removal 
2. battle damage repair 
3. damage control 

1. schadeherstel 
2. - op het gevechtsveld (met eenvoudige 
hulpmiddelen) 
3. schadebeperking/-beheersing 

date 
2. by appointment 
3. appointment 

1. afspraak, datum 
2. volgens afspraak 
3. afspraak, benoeming 

 date 
2. by appointment 
3. appointment 

1. afspraak, datum 
2. volgens afspraak 
3. afspraak, benoeming 

daylight saving time, 
(summertime) 

zomertijd  daylight saving time, 
(summertime) 

zomertijd 

dead end 
2. dead end job 
3. deadlock 

1. doodlopende straat 
2. vergeefse/nutteloze taak 
3. impasse 

 dead end 
2. dead end job 
3. deadlock 

1. doodlopende straat 
2. vergeefse/nutteloze taak 
3. impasse 

deadline tijdslimiet, afgesproken tijdstip van 
levering/voltooiing 

 deadline tijdslimiet, afgesproken tijdstip van 
levering/voltooiing 

deadlock, (dead end) 
2. deadlocked 
(negotiations) 

1. impasse, (doodlopende weg) 
2. vastgelopen (onderhandelingen) 

 deadlock, (dead end) 
2. deadlocked 
(negotiations) 

1. impasse, (doodlopende weg) 
2. vastgelopen (onderhandelingen) 

deadly force, use of - - 
2. fire for effect 

1. dodelijk geweld (gebruiken) 
2. gericht schieten 

 deadly force, use of - -  
2. fire for effect 

1. dodelijk geweld (gebruiken) 
2. gericht schieten 

deal with (an issue), 
(cope with) 

zich met een onderwerp bezighouden, het 
hoofd bieden aan een situatie/probleem 

 deal with (an issue), 
(cope with) 

zich met een onderwerp bezighouden, het 
hoofd bieden aan een situatie/probleem 

dealing with the media omgang met de media  dealing with the media omgang met de media 

death from exposure gestorven van ontbering/koude  death from exposure gestorven van ontbering/koude 

death toll aantal dodelijke slachtoffers  death toll aantal dodelijke slachtoffers 

debris, rubble, 
wreckage, ravage,  
(shambles) 

puin(hoop), brokstukken, (‘barrels’, 
scherven) 

 debris, rubble, 
wreckage, ravage,  
(shambles) 

puin(hoop), brokstukken, (‘barrels’, 
scherven) 

deceive, (mislead) misleiden, (bedriegen)  deceive, (mislead) misleiden, (bedriegen) 

decent behoorlijk, fatsoenlijk  decent behoorlijk, fatsoenlijk 

deception, (stealth, 
disguise) 

misleiding, (vermomming)  deception, (stealth, 
disguise) 

misleiding, (vermomming) 

decision-maker beleidsmaker, besluitvormer, 
verantwoordelijke 

 decision-maker beleidsmaker, besluitvormer, 
verantwoordelijke 

decision-making 
process 

(operationeel) besluitvormingsproces  decision-making 
process 

(operationeel) besluitvormingsproces 

decisive, (crucial, 
essential) 

beslissend, doorslaggevend, (onmisbaar)  decisive, (crucial, 
essential) 

beslissend, doorslaggevend, (onmisbaar) 

declare a meeting open 
2. declare 

1. een vergadering openen 
2. verklaren, aanmelden (inklaren) 

 declare a meeting open 
2. declare 

1. een vergadering openen 
2. verklaren, aanmelden (inklaren) 

declare off, (break off) afbreken  declare off, (break off) afbreken 

decode, (decrypt) decoderen  decode, (decrypt) decoderen 

decommissioning of 
weapons 
2. disuse 

1. uit de roulatie nemen (onbruikbaar 
maken, inleveren, afdanken) 
2. afstoten, afdanken 

 decommissioning of 
weapons 
2. disuse 

1. uit de roulatie nemen (onbruikbaar 
maken, inleveren, afdanken) 
2. afstoten, afdanken 

decontaminate ontsmetten  decontaminate ontsmetten 

decoy, (dummy, fake) schijnobject, misleidingsmiddel  decoy, (dummy, fake) schijnobject, misleidingsmiddel 

dedicated parking slot gereserveerde parkeerplaats  dedicated parking slot gereserveerde parkeerplaats 

dedication toewijding, concentratie  dedication toewijding, concentratie 

deem appropriate juist/toepasselijk achten  deem appropriate juist/toepasselijk achten 
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default (by -) 1. plichtsverzuim 
2. ontbreken (bijv. van informatie), 
achterwege laten 

 default (by -) 1. plichtsverzuim 
2. ontbreken (bijv. van informatie), 
achterwege laten 

defeat/repel an attack 
2. defy 

1. aanval afweren/afslaan 
2. weerstaan, trotseren, (uitdagen) 

 defeat/repel an attack 
2. defy  

1. aanval afweren/afslaan 
2. weerstaan, trotseren, (uitdagen) 

defective, (faulty) storingsgevoelig, kwetsbaar, (versleten)  defective, (faulty) storingsgevoelig, kwetsbaar, (versleten) 

defector overloper  defector overloper 

defer, (- to) uitstellen, (zich onderwerpen aan)  defer, (- to) uitstellen, (zich onderwerpen aan) 

deferment uitstel  deferment uitstel 

defiance overmoed, uitdaging (tartende houding)  defiance overmoed, uitdaging (tartende houding) 

deficiency tekortkoming, (mankement)  deficiency tekortkoming, (mankement) 

defilade position gedekte opstelling  defilade position gedekte opstelling 

defuze 
2. - tensions, (de-escalate) 

1. ontsteker verwijderen, onschadelijk 
maken 
2. spanning verminderen 

 defuze 
2. - tensions, (de-
escalate) 

1. ontsteker verwijderen, onschadelijk 
maken 
2. spanning verminderen 

defy trotseren, zich verzetten, niet toegeven, 
weerstaan, (negeren, naast zich 
neerleggen) 

 defy trotseren, zich verzetten, niet toegeven, 
weerstaan, (negeren, naast zich 
neerleggen) 

degrading/humiliating 
treatment 
2. belittle 

1. vernederende behandeling 
2. denigrerend behandelen, kleineren 

 degrading/humiliating 
treatment 
2. belittle 

1. vernederende behandeling 
2. denigrerend behandelen, kleineren 

degree of readiness, 
(state of readiness/alert) 

graad/staat van paraatheid, graad van 
gevechtsgereedheid 

 degree of readiness, 
(state of readiness/alert) 

graad/staat van paraatheid, graad van 
gevechtsgereedheid 

delaying action/ 
operation 

vertragend(e) gevechtsactie/gevecht  delaying action/ 
operation 

vertragend(e) gevechtsactie/gevecht 

delimite  beperken, afgrenzen  delimite  beperken, afgrenzen 

delineate vastleggen, aangeven, afbakenen  delineate vastleggen, aangeven, afbakenen 

delineation/ 
demarcation of the line 
of separation 

vastleggen van de troepenscheidingslijn/ 
demarcatielijn 

 delineation/ 
demarcation of the line 
of separation 

vastleggen van de troepenscheidingslijn/ 
demarcatielijn 

deliver leveren, afleveren  deliver leveren, afleveren 

demand, (claim) 1. vragen, vorderen 
2. verzoek, eis 

 demand, (claim) 1. vragen, vorderen 
2. verzoek, eis 

demarcation/ 
delineation of the 
ceasefire line 
2. demilitarized zone 

1. vastlegging van de bestandslijn 
2. gedemilitariseerde zone, (bufferzone) 

 demarcation/ 
delineation of the 
ceasefire line 
2. demilitarized zone 

1. vastlegging van de bestandslijn 
2. gedemilitariseerde zone, (bufferzone) 

demarcation line demarcatielijn, scheidingslijn  demarcation line demarcatielijn, scheidingslijn 

demeanor, (conduct, 
deportment, attitude) 

uiterlijk optreden, gedrag, houding  demeanor, (conduct, 
deportment, attitude) 

uiterlijk optreden, gedrag, houding 

deming, (mineclearing) ontmijnen, mijnen ruimen  deming, (mineclearing) ontmijnen, mijnen ruimen 

demolish, (destruct, 
devastate) 

vernielen, (verwoesten, vernietigen)  demolish, (destruct, 
devastate) 

vernielen, (verwoesten, vernietigen) 

demonstration, (rally) demonstratie, demonstratieve tocht, 
betoging 

 demonstration, (rally) demonstratie, demonstratieve tocht, 
betoging 

denounce veroordelen, afwijzen, opzeggen (verdrag)  denounce veroordelen, afwijzen, opzeggen (verdrag) 

densely inhabited dicht bevolkt  densely inhabited dicht bevolkt 

deny ontzeggen, tegenspreken/verweren, 
ontkennen 

 deny ontzeggen, tegenspreken/verweren, 
ontkennen 

deny access (to) toegang ontzeggen  deny access (to) toegang ontzeggen 

deny allegations beschuldigingen ontkennen/afwijzen  deny allegations beschuldigingen ontkennen/afwijzen 

deny (the) charges beweringen/beschuldigingen bestrijden  deny (the) charges beweringen/beschuldigingen bestrijden 
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dependent, (member of 
the family) 

familielid, (gezinslid, lid van de familie)  dependent, (member of 
the family) 

familielid, (gezinslid, lid van de familie) 

depict uittekenen, schetsen, zichtbaar maken  depict uittekenen, schetsen, zichtbaar maken 

deplete, (run down on) uitputten (interen voorraad), ontlasten, 
leeg maken 

 deplete, (run down on) uitputten (interen voorraad), ontlasten, 
leeg maken 

deplore, (disapprove, 
condemn) 

afkeuren  deplore, (disapprove, 
condemn) 

afkeuren 

deploy 
2. redeploy 

1. verplaatsen, ontplooien, inzetten, 
uitzenden 
2. terugkeren naar basis/vredeslocaties (of 
nieuw inzetgebied) 

 deploy 
2. redeploy 

1. verplaatsen, ontplooien, inzetten, 
uitzenden 
2. terugkeren naar basis/vredeslocaties (of 
nieuw inzetgebied) 

depopulated ontvolkt  depopulated ontvolkt 

deportment, (demeanor) gedrag, optreden  deportment, (demeanor) gedrag, optreden 

deprivation, (hardship) gebrek, ontbering  deprivation, (hardship) gebrek, ontbering 

derive (from) afleiden van, voortkomen uit  derive (from) afleiden van, voortkomen uit 

desert, (vacate, clear) verlaten, ontruimen  desert, (vacate, clear) verlaten, ontruimen 

designate bestemmen, benoemen, aangeven  designate bestemmen, benoemen, aangeven 

designation 
2. unit designator 

1. aanduiding 
2. eenheidsbenaming, elco-nummer 

 designation 
2. unit designator 

1. aanduiding 
2. eenheidsbenaming, elco-nummer 

desist (from), (dispense 
with, refrain from, abstain 
from) 

afzien van, zich distantiëren, (zich 
onthouden van, stoppen met) 

 desist (from), (dispense 
with, refrain from, abstain 
from) 

afzien van, zich distantiëren, (zich 
onthouden van, stoppen met) 

despatch rider, 
(motorcycle messenger) 

(motor)ordonnans  despatch rider, 
(motorcycle messenger) 

(motor)ordonnans 

desperate vertwijfeld, wanhopig  desperate vertwijfeld, wanhopig 

despise, (disdain) verachten, minachten  despise, (disdain) verachten, minachten 

destination (eind)bestemming  destination (eind)bestemming 

detail for work aanwijzen/indelen voor werkzaamheden  detail for work aanwijzen/indelen voor werkzaamheden 

detailed-type orders uitvoeringgerichte opdracht  detailed-type orders uitvoeringgerichte opdracht 

detain, (detention, 
confinement, custody) 

opsluiten, gevangen zetten, (opsluiting, 
hechtenis) 

 detain, (detention, 
confinement, custody) 

opsluiten, gevangen zetten, (opsluiting, 
hechtenis) 

detained person 
(detainee, inmate, 
prisoner) 

gevangene  detained person 
(detainee, inmate, 
prisoner) 

gevangene 

detect (violations) opsporen, vaststellen (van 
bestandsschendingen) 

 detect (violations) opsporen, vaststellen (van 
bestandsschendingen) 

deter 
2. deterrence 

1. afschrikken, voorkomen  
2. afschrikking 

 deter 
2. deterrence 

1. afschrikken, voorkomen  
2. afschrikking 

deteriorate, (worsen, 
aggravate) 

verslechteren, achteruit gaan, verergeren  deteriorate, (worsen, 
aggravate) 

verslechteren, achteruit gaan, verergeren 

determination vastbeslotenheid  determination vastbeslotenheid 

detour, (deviation) 
2. diversion 

1. omleiding, (afwijkende route) 
2. uitwijkroute, omleiding 

 detour, (deviation) 
2. diversion 

1. omleiding, (afwijkende route) 
2. uitwijkroute, omleiding 

detrimental schadelijk, nadelig  detrimental schadelijk, nadelig 

devastate, (demolish, 
destruct, ravage, ruin) 

verwoesten, vernielen  devastate, (demolish, 
destruct, ravage, ruin) 

verwoesten, vernielen 

develop, (envelop, 
include, enshrine) 

(zich) ontwikkelen, omvatten, (omvatten, 
insluiten) 

 develop, (envelop, 
include, enshrine) 

(zich) ontwikkelen, omvatten, (omvatten, 
insluiten) 

deviate (from) afwijken van  deviate (from) afwijken van 

deviation, (detour) afwijking, afwijkende route, (omleiding)  deviation, (detour) afwijking, afwijkende route, (omleiding) 

device, (set, unit, 
machine) 

toestel, apparaat, (hulp)middel  device, (set, unit, 
machine) 

toestel, apparaat, (hulp)middel 
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devise ontwerpen, aanpassen, regeling treffen  devise ontwerpen, aanpassen, regeling treffen 

dial  
2. – (up) 

1. ronde schaal met verdeling 
2. (op)bellen, een nummer draaien 

 dial  
2. – (up) 

1. ronde schaal met verdeling 
2. (op)bellen, een nummer draaien 

diesel (oil) 
2. fuel oil, (heating oil) 

1. dieselolie, dieselbrandstof 
2. stookolie 

 diesel (oil) 
2. fuel oil, (heating oil) 

1. dieselolie, dieselbrandstof 
2. stookolie 

diesel engine, (oil 
engine) 

dieselmotor  diesel engine, (oil 
engine) 

dieselmotor 

difficult living 
conditions 

moeilijke/harde levensomstandigheden  difficult living 
conditions 

moeilijke/harde levensomstandigheden 

dig in ingraven  dig in ingraven 

dining facility/hall, 
(mess room) 

eetzaal, mess  dining facility/hall, 
(mess room) 

eetzaal, mess 

direct fire 1. directgericht vuur 
2. vuurleiden 

 direct fire 1. directgericht vuur 
2. vuurleiden 

direct force rechtstreekse dwang/druk  direct force rechtstreekse dwang/druk 

direct superior directe meerdere  direct superior directe meerdere 

directional aerial richtantenne  directional aerial richtantenne 

directive 
2. regulations, statute 

1. formele aanwijzing 
2. regelgeving 

 directive 
2. regulations, statute 

1. formele aanwijzing 
2. regelgeving 

disabled/crippled/ 
broken down materiel 

uitgeschakeld/uitgevallen materieel  disabled/crippled/ 
broken down materiel 

uitgeschakeld/uitgevallen materieel 

disarm veiligstellen, grendelen (mijn)  disarm veiligstellen, grendelen (mijn) 

disarmament wapenvermindering, ontwapening  disarmament wapenvermindering, ontwapening 

disarming afnemen van wapens  disarming afnemen van wapens 

disassemble, (take apart, 
dismantle) 

uit elkaar nemen, slopen, ontmantelen  disassemble, (take 
apart, dismantle) 

uit elkaar nemen, slopen, ontmantelen 

disaster relief rampenbestrijding, hulpverlening  disaster relief rampenbestrijding, hulpverlening 

disband, (dissolve) opheffen, ontbinden  disband, (dissolve) opheffen, ontbinden 

discharge duties plichten/taken vervullen  discharge duties plichten/taken vervullen 

discharge of 
responsibilities 

nakomen van verantwoordelijkheden  discharge of 
responsibilities 

nakomen van verantwoordelijkheden 

discharger, (smoke 
bomb -) 

werpapparaat, (rookgranaatuitwerper)  discharger, (smoke 
bomb -) 

werpapparaat, (rookgranaatuitwerper) 

disciplinary authority strafbevoegdheid  disciplinary authority strafbevoegdheid 

disclaim 
2. boundary disclaimer 
3. disputed area 

1. niet erkennen, afwijzen 
2. grensgeschil 
3. gebied betrokken bij (grens)geschil 

 disclaim 
2. boundary disclaimer 
3. disputed area 

1. niet erkennen, afwijzen 
2. grensgeschil 
3. gebied betrokken bij (grens)geschil 

disclosure, (revelation) onthulling  disclosure, (revelation) onthulling 

discord, (argument, 
dispute, strife) 

ruzie, onenigheid  discord, (argument, 
dispute, strife) 

ruzie, onenigheid 

discourage, (talk s.o. out, 
dissuade from, unnerve) 

ontmoedigen, weerhouden  discourage, (talk s.o. 
out, dissuade from, 
unnerve) 

ontmoedigen, weerhouden 

discourtesy onbeleefdheid  discourtesy onbeleefdheid 

discriminate (against) benadelen, niet gelijk behandelen  discriminate (against) benadelen, niet gelijk behandelen 

discussion discussie, bespreking  discussion discussie, bespreking 

disdain, (despise) verachten, minachten  disdain, (despise) verachten, minachten 

disengage losmaken (van), ontvlechten  disengage losmaken (van), ontvlechten 

disfigure verminken, maskeren, vorm breken  disfigure verminken, maskeren, vorm breken 

disintegrate, (collapse) uit elkaar vallen, (ineenstorten)  disintegrate, (collapse) uit elkaar vallen, (ineenstorten) 
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dislocated civilian, 
(displaced person, 
refugee) 

ontheemde, verdrevene, vluchteling  dislocated civilian, 
(displaced person, 
refugee) 

ontheemde, verdrevene, vluchteling 

dislodge 
2. unsettle 

1. verdringen, verdrijven, loswrikken, 
ontwrichten 
2. uit balans brengen, verstoren (vrede) 

 dislodge 
2. unsettle 

1. verdringen, verdrijven, loswrikken, 
ontwrichten 
2. uit balans brengen, verstoren (vrede) 

dismantle, (disassemble, 
take apart) 

uiteen nemen, slopen, ontmantelen  dismantle, (disassemble, 
take apart) 

uiteen nemen, slopen, ontmantelen 

dismiss, (discharge) 1. ontslaan, ontheffen 
2. afdoen, wegwuiven 
3. wegsturen (laten afmelden) 

 dismiss, (discharge) 1. ontslaan, ontheffen 
2. afdoen, wegwuiven 
3. wegsturen (laten afmelden) 

dismissed ! 
2. carry on 

1. ga je gang, (u kunt zich) afmelden, 
inrukken 
2. doorgaan 

 dismissed ! 
2. carry on 

1. ga je gang, (u kunt zich) afmelden, 
inrukken 
2. doorgaan 

dismount uitstijgen, afdalen  dismount uitstijgen, afdalen 

disparity ongelijkheid  disparity ongelijkheid 

dispatch (a courier/ 
mission/team) 

(een koerier/missie/vertegenwoordiging) 
zenden, uitsturen 

 dispatch (a courier/ 
mission/team) 

(een koerier/missie/vertegenwoordiging) 
zenden, uitsturen 

dispatch office vervoersbureau  dispatch office vervoersbureau 

dispensary deel van polikliniek/gezondheidscentrum, 
(huis)apotheek 

 dispensary deel van polikliniek/gezondheidscentrum, 
(huis)apotheek 

dispense with, (abstain 
from, refrain form) 

afzien van  dispense with, (abstain 
from, refrain form) 

afzien van 

disperse, (scatter) verspreiden, spreiden, (strooien)  disperse, (scatter) verspreiden, spreiden, (strooien) 

displaced person, 
(dislocated civilian) 

ontheemde, verdrevene, vluchteling  displaced person, 
(dislocated civilian) 

ontheemde, verdrevene, vluchteling 

displacement verplaatsing, verdrijving  displacement verplaatsing, verdrijving 

disposable wegwerpartikel  disposable wegwerpartikel 

disposal of rubbish/ 
waste 

vuilafvoer  disposal of rubbish/ 
waste 

vuilafvoer 

disposition 
2. maldeployment 
3. dislocation 

1. ontplooiing 
2. dislocatie 
3. (ver)spreiding, afzonderlijke positie(s), 
ontwrichting (bijv. uit de kom) 

 disposition 
2. maldeployment 
3. dislocation 

1. ontplooiing 
2. dislocatie 
3. (ver)spreiding, afzonderlijke positie(s), 
ontwrichting (bijv. uit de kom) 

disproportionate buiten verhouding  disproportionate buiten verhouding 

disprove, (deny, counter) weerleggen, tegenwerpen  disprove, (deny, 
counter) 

weerleggen, tegenwerpen 

dispute, (discord, 
argument, dissension, 
disunity, strife) 

meningsverschil, conflict, onenigheid  dispute, (discord, 
argument, dissension, 
disunity, strife) 

meningsverschil, conflict, onenigheid 

disrate, (downgrade) degraderen, (verminderen, niveau 
verlagen, achteruit gaan, achteruitgang) 

 disrate, (downgrade) degraderen, (verminderen, niveau 
verlagen, achteruit gaan, achteruitgang) 

disregard, (flout, ignore) geen acht slaan op, negeren  disregard, (flout, ignore) geen acht slaan op, negeren 

disseminate, (distribute) verspreiden (informatie)  disseminate, (distribute) verspreiden (informatie) 

dissolve, (disband, 
decommission) 

opheffen, laten verdwijnen, (afdanken)  dissolve, (disband, 
decommission) 

opheffen, laten verdwijnen, (afdanken) 

dissuade (from), 
(discourage) 

afbrengen van plan/standpunt  dissuade (from), 
(discourage) 

afbrengen van plan/standpunt 

distinct(ly) duidelijk, zichtbaar, merkbaar  distinct(ly) duidelijk, zichtbaar, merkbaar 

distinctive emblem, 
(branch emblem/badge) 
2. insignia, badge 

1. wapen/-dienstvakembleem 
2. insigne 

 distinctive emblem, 
(branch emblem/badge) 
2. insignia, badge 

1. wapen/-dienstvakembleem 
2. insigne 
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distinguishing 
characteristic 

specifiek kenmerk, kenmerkende 
bijzonderheid 

 distinguishing 
characteristic 

specifiek kenmerk, kenmerkende 
bijzonderheid 

distress, in - in nood/gevaar  distress, in - in nood/gevaar 

distress signal noodsignaal  distress signal noodsignaal 

distribution point verdeelpunt  distribution point verdeelpunt 

distrustful wantrouwend  distrustful wantrouwend 

disunity, (discord, 
dispute, strife) 

onenigheid  disunity, (discord, 
dispute, strife) 

onenigheid 

disuse 
2. decommission 

1. afstoten, afdanken 
2. afstoten, buiten gebruik stellen 

 disuse 
2. decommission 

1. afstoten, afdanken 
2. afstoten, buiten gebruik stellen 

diversion 
2. (deviation) 

1. afleiding, afleidingsmanoeuvre 
2. omleiding, uitwijkroute 

 diversion 
2. (deviation) 

1. afleiding, afleidingsmanoeuvre 
2. omleiding, uitwijkroute 

divide up opdelen, indelen (indeling maken), 
opsplitsen 

 divide up opdelen, indelen (indeling maken), 
opsplitsen 

domestic jurisdiction nationale/interne verantwoordelijkheid, 
binnenlandse aangelegenheid 

 domestic jurisdiction nationale/interne verantwoordelijkheid, 
binnenlandse aangelegenheid 

domestic stability interne/politieke stabiliteit  domestic stability interne/politieke stabiliteit 

donate, (contribute) bijdragen, (geld) beschikbaar stellen, 
schenken 

 donate, (contribute) bijdragen, (geld) beschikbaar stellen, 
schenken 

donor (country/nation) land dat financieel (onder)steunt, 
donorland 

 donor (country/nation) land dat financieel (onder)steunt, 
donorland 

dotted line 
2. pecked line 

1. stippellijn 
2. onderbroken lijn 

 dotted line 
2. pecked line 

1. stippellijn 
2. onderbroken lijn 

draft, (draw up, file, 
prepare) 

ontwerpen, opstellen (plan, verslag e.d.)  draft, (draw up, file, 
prepare) 

ontwerpen, opstellen (plan, verslag e.d.) 

draftee, (conscript) dienstplichtige  draftee, (conscript) dienstplichtige 

draw rations voedsel betrekken/ontvangen  draw rations voedsel betrekken/ontvangen 

draw up, (draft, file, 
prepare) 

opstellen, opzetten, ontwerpen, 
(vastleggen) 

 draw up, (draft, file, 
prepare) 

opstellen, opzetten, ontwerpen, 
(vastleggen) 

drawbar trekstang, (triangel)  drawbar trekstang, (triangel) 

drift (zich laten) drijven, meeslepen  drift (zich laten) drijven, meeslepen 

drinking water, (potable 
water) 

drinkwater  drinking water, (potable 
water) 

drinkwater 

drive away/out 
(displace, expel, dislodge) 

verdrijven  drive away/out 
(displace, expel, dislodge) 

verdrijven 

drop zone landingsgebied paradropping  drop zone landingsgebied paradropping 

drought droogte(periode)  drought droogte(periode) 

drug 
2. illegal drugs/narcotics 
3. banned - 

1. medicijn 
2. drugs, narcotica 
3. verboden medicijn (bij sport) 

 drug 
2. illegal drugs/narcotics 
3. banned - 

1. medicijn 
2. drugs, narcotica 
3. verboden medicijn (bij sport)  

drug trafficking drugshandel  drug trafficking drugshandel 

drug-addict drugsverslaafde  drug-addict drugsverslaafde 

dud blindganger  dud blindganger 

due in geplande/verwachte binnenkomst/levering  due in geplande/verwachte binnenkomst/levering 

dues, (contribution) contributie, aandeel in kosten  dues, (contribution) contributie, aandeel in kosten 

duly gewoonlijk, volgens de regels  duly gewoonlijk, volgens de regels 

dummy, (decoy, fake) namaak, schijnobject  dummy, (decoy, fake) namaak, schijnobject 

durable, (lasting) blijvend, langdurig  durable, (lasting) blijvend, langdurig 

duration 
2. in the long run 

1. duur 
2. op de lange duur/termijn 

 duration 
2. in the long run 

1. duur 
2. op de lange duur/termijn 

duty plicht, verplichting, dienst, taak  duty plicht, verplichting, dienst, taak 

dynamite, (blow up) opblazen, laten springen  dynamite, (blow up) opblazen, laten springen 
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E 

 
early snelle, spoedige, vroegtijdige  early snelle, spoedige, vroegtijdige 

early action, (preventive 
action) 

vroegtijdig/preventief ingrijpen, 
spoedige/snelle maatregelen 

 early action, (preventive 
action) 

vroegtijdig/preventief ingrijpen, 
spoedige/snelle maatregelen 

early warning [EW] vroegtijdige (strategische) waarschuwing  early warning [EW] vroegtijdige (strategische) waarschuwing 

earmark aanwijzen, reserveren, bestemmen  earmark aanwijzen, reserveren, bestemmen 

earth mound, (berm) aarden wal  earth mound, (berm) aarden wal 

echelon bevelsniveau, werkniveau, deel van een 
eenheid (voorste echelon), logistiek 
niveau 

 echelon bevelsniveau, werkniveau, deel van een 
eenheid (voorste echelon), logistiek niveau 

echelon above .... hoger echelon (dan), hogere niveau  echelon above .... hoger echelon (dan), hogere niveau 

echelon of command bevelsniveau, organisatieniveau  echelon of command bevelsniveau, organisatieniveau 

echeloned displacement echelonsgewijze verplaatsing  echeloned 
displacement 

echelonsgewijze verplaatsing 

effect(s), (impact, 
influence) 

uitwerking, invloed  effect(s), (impact, 
influence) 

uitwerking, invloed 

effective date datum van ingang  effective date datum van ingang 

effective immediately onmiddellijk van kracht (zijn/worden)  effective immediately onmiddellijk van kracht (zijn/worden) 

effort(s), (attempts) pogingen, inspanning(en)  effort(s), (attempts) pogingen, inspanning(en) 

eject uitwerpen, uitstoten, (lanceren)  eject uitwerpen, uitstoten, (lanceren) 

elaborate on nader ingaan op (uitweiden), nader 
uitwerken 

 elaborate on nader ingaan op (uitweiden), nader 
uitwerken 

election supervision verkiezingstoezicht  election supervision verkiezingstoezicht 

electoral monitor verkiezingswaarnemer  electoral monitor verkiezingswaarnemer 

elements troepen, deel van een eenheid 
(beveiligingselement), personen 
(opstandige/criminele elementen) 

 elements troepen, deel van een eenheid 
(beveiligingselement), personen 
(opstandige/criminele  elementen) 

elevate 
2. erect 

1. verheffen, omhoog richten 
2. oprichten 

 elevate 
2. erect 

1. verheffen, omhoog richten 
2. oprichten 

eligible (to vote) verkieslijk, gewenst, geschikt, de voorkeur 
hebbend, gerechtigd, (kiesgerechtigd) 

 eligible (to vote) verkieslijk, gewenst, geschikt, de voorkeur 
hebbend, gerechtigd, (kiesgerechtigd) 

eliminate uitschakelen, wegnemen, afschaffen, 
verwijderen 

 eliminate uitschakelen, wegnemen, afschaffen, 
verwijderen 

embarrass 
2. embarrassing 
3. lose face 

1. in verlegenheid brengen 
2. pijnlijk, genant 
3. gezichtsverlies lijden 

 embarrass 
2. embarrassing 
3. lose face 

1. in verlegenheid brengen 
2. pijnlijk, genant 
3. gezichtsverlies lijden 

emergency aid noodhulp  emergency aid noodhulp 

emoluments dienstvergoedingen, tegemoetkomingen, 
(additionele) betalingen, verstrekkingen 

 emoluments dienstvergoedingen, tegemoetkomingen, 
(additionele) betalingen, verstrekkingen 

emphasize, (stress) benadrukken  emphasize, (stress) benadrukken 

emplacement opstelling, stelling  emplacement opstelling, stelling 

employment gebruik, inzet, toepassing, aanwending  employment gebruik, inzet, toepassing, aanwending 

employment/use of 
force 

gebruik van geweld  employment/use of 
force 

gebruik van geweld 

empower machtigen  empower machtigen 

enable, (facilitate) in de positie brengen tot, mogelijk maken, 
weg banen, in staat stellen 

 enable, (facilitate) in de positie brengen tot, mogelijk maken, 
weg banen, in staat stellen 

enabling force verkennings- en ruimdetachement, 
steunende/facilitaire eenheid 

 enabling force verkennings- en ruimdetachement, 
steunende/facilitaire eenheid 
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encircle, (cordon off, 
fence in) 

omsingelen, (insluiten)  encircle, (cordon off, 
fence in) 

omsingelen, (insluiten) 

enclosed, (attached) 
2. enclosure, annex(e) 

1. bijgevoegd 
2. bijlage (bij brief) 

 enclosed, (attached) 
2. enclosure, annex(e) 

1. bijgevoegd 
2. bijlage (bij brief) 

encode, (encrypt) coderen, versluieren  encode, (encrypt) coderen, versluieren 

encounter, (hit at) tegenkomen, stoten op, ontmoeten  encounter, (hit at) tegenkomen, stoten op, ontmoeten 

encounter attack, 
(meeting engagement) 

ontmoetingsgevecht  encounter attack, 
(meeting engagement) 

ontmoetingsgevecht 

encourage, (bolster) bemoedigen, aanmoedigen, (sterk maken 
voor) 

 encourage, (bolster) bemoedigen, aanmoedigen, (sterk maken 
voor) 

encrypt, (encode) coderen, versluieren  encrypt, (encode) coderen, versluieren 

end in itself doel(stelling) op zich zelf  end in itself doel(stelling) op zich zelf 

endanger, (jeopardize, 
place at risk) 

in gevaar brengen  endanger, (jeopardize, 
place at risk) 

in gevaar brengen 

endeavor, (try, attempt) proberen, pogen, aandurven (streven)  endeavor, (try, attempt) proberen, pogen, aandurven (streven) 

endorse instemmen, (onder)steunen  endorse instemmen, (onder)steunen 

energy supply energie-/stroomvoorziening  energy supply energie-/stroomvoorziening 

enforce afdwingen, dwingend opleggen, forceren  enforce afdwingen, dwingend opleggen, forceren 

enforce the law handhaven van de wet  enforce the law handhaven van de wet 

enforcement action, 
(coercive measure) 

dwangmaatregel  enforcement action, 
(coercive measure) 

dwangmaatregel 

engage (by fire) aangrijpen (met vuur), het gevecht 
aangaan 

 engage (by fire) aangrijpen (met vuur), het gevecht 
aangaan 

engineer genist, (genie ...)  engineer genist, (genie ...) 

enhance, (increase, 
improve) 

vergroten, verhogen, verbeteren, 
opwaarderen 

 enhance, (increase, 
improve) 

vergroten, verhogen, verbeteren, 
opwaarderen 

enlargement, (extension, 
expansion) 

uitbreiding, vergroting, verlenging, 
verbreding, verruiming 

 enlargement, 
(extension, expansion) 

uitbreiding, vergroting, verlenging, 
verbreding, verruiming 

enlisted personnel  
2. other ranks 

1. onderofficieren en overigen 
2. korporaals en manschappen 

 enlisted personnel  
2. other ranks 

1. onderofficieren en overigen 
2. korporaals en manschappen 

enquiry, (examination, 
inquiry, investigation) 

onderzoek  enquiry, (examination, 
inquiry, investigation) 

onderzoek 

ensure, (insure) 
2. secure, (consolidate) 

1. waarborgen, verzekeren 
2. zekerstellen, veiligstellen 

 ensure, (insure) 
2. secure, (consoldate) 

1. waarborgen, verzekeren 
2. zekerstellen, veiligstellen 

entail voortvloeien, met zich brengen, tot gevolg 
hebben, in zich dragen 

 entail voortvloeien, met zich brengen, tot gevolg 
hebben, in zich dragen 

entanglement verstrikking, draadhindernis  entanglement verstrikking, draadhindernis 

entity orgaan, rechtspersoon  entity orgaan, rechtspersoon 

entrench, (dig in) (zich) ingraven  entrench, (dig in) (zich) ingraven 

entrust (with) toevertrouwen, overdragen/toekennen 
(verantwoordelijkheid) 

 entrust (with) toevertrouwen, overdragen/toekennen 
(verantwoordelijkheid) 

entry into force van kracht wording  entry into force van kracht wording 

envelop omvatten  envelop omvatten 

envisage zich voorstellen (onderkennen), voorzien, 
onder ogen zien, rekening houden met 

 envisage zich voorstellen (onderkennen), voorzien, 
onder ogen zien, rekening houden met 

envoy (af)gezant, diplomatiek 
vertegenwoordiger, afgevaardigde 

 envoy (af)gezant, diplomatiek vertegenwoordiger, 
afgevaardigde 

equipment 
familiarization 

opleiding/kennismaking met de uitrusting  equipment 
familiarization 

opleiding/kennismaking met de uitrusting 

equitable billijk  equitable billijk 

escalation/aggravation 
of the situation 

verscherping van het conflict, verergeren/ 
toename van de spanningen/het geweld 

 escalation/aggravation 
of the situation 

verscherping van het conflict, verergeren/ 
toename van de spanningen/het geweld 
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escort duty escortetaak  escort duty escortetaak 

essential 
2. crucial, vital, pivotal 

1. onmisbaar, beslissend, de kern rakend 
2. essentieel, vitaal 

 essential 
2. crucial, vital, pivotal 

1. onmisbaar, beslissend, de kern rakend 
2. essentieel, vitaal 

establish oprichten, inrichten, grondvesten, 
vastleggen 

 establish oprichten, inrichten, grondvesten, 
vastleggen 

establish a mission een (diplomatieke) missie oprichten/ 
ontplooien 

 establish a mission een (diplomatieke) missie oprichten/ 
ontplooien 

 establish contact/ 
liaison 

verbinding leggen/tot stand brengen  establish contact/ 
liaison 

verbinding leggen/tot stand brengen 

established strength toegestane/goedgekeurde 
(personeels)sterkte 

 established strength toegestane/goedgekeurde 
(personeels)sterkte 

establishment of buffer 
zones 

vastleggen/inrichten van bufferzones  establishment of buffer 
zones 

vastleggen/inrichten van bufferzones 

estimate/assessment of 
the situation 

beoordeling/evaluatie van de situatie  estimate/assessment 
of the situation 

beoordeling/evaluatie van de situatie 

ethnic cleansing etnische zuivering  ethnic cleansing etnische zuivering 

evacuate evacueren, afvoeren  evacuate evacueren, afvoeren 

evaluate beoordelen, evalueren (waarderen)  evaluate beoordelen, evalueren (waarderen) 

evasive ontwijkend, (vaag)  evasive ontwijkend, (vaag) 

evenhandedness, 
(impartiality, neutrality, 
non-partisan) 
2. unbiased 

1. onpartijdigheid 
2. onbevooroordeeld 

 evenhandedness, 
(impartiality, neutrality, 
non-partisan) 
2. unbiased 

1. onpartijdigheid 
2. onbevooroordeeld 

event, (incident, 
occurrence) 

gebeurtenis, (voorval)  event, (incident, 
occurrence) 

gebeurtenis, (voorval) 

eventually, (finally) uiteindelijk, tenslotte  eventually, (finally) uiteindelijk, tenslotte 

evict, (forced expulsion, 
forcefully resettle) 
2. remove 
3. expel 

1. uitwijzen, uitzetten (uit huis), 
verdrijven 
2. verwijderen 
3. uitwijzen (verbannen) 

 evict, (forced expulsion, 
forcefully resettle) 
2. remove 
3. expel 

1. uitwijzen, uitzetten (uit huis), verdrijven 
2. verwijderen 
3. uitwijzen (verbannen) 

evidence, (proof) 
2. leads, clues, traces 

1. bewijs 
2. sporen, (aanwijzingen) 

 evidence, (proof) 
2. leads, clues, traces 

1. bewijs 
2. sporen, (aanwijzingen) 

evolve zich ontwikkelen, leiden tot  evolve zich ontwikkelen, leiden tot 

exacerbate, (aggravate, 
deteriorate) 

verergeren, vergroten (probleem)  exacerbate, (aggravate, 
deteriorate) 

verergeren, vergroten (probleem) 

exaggerate overdrijven  exaggerate overdrijven 

exceed overschrijden (bevoegdheid, mandaat, 
niveau) 

 exceed overschrijden (bevoegdheid, mandaat, 
niveau) 

excess stock overtollige voorraad (surplus)  excess stock overtollige voorraad (surplus) 

exchange uitwisselen (lijken, gevangenen, 
personeel, gewonden), wisselen (geld, 
schoten) 

 exchange uitwisselen (lijken, gevangenen, personeel, 
gewonden), wisselen (geld, schoten) 

exclusion area verboden gebied  exclusion area verboden gebied 

execution, (summary -) uitvoering, (standrechtelijke) 
terechtstelling 

 execution, (summary -
) 

uitvoering, (standrechtelijke) 
terechtstelling 

exemplify duidelijk/zichtbaar maken (met voorbeeld)  exemplify duidelijk/zichtbaar maken (met voorbeeld) 

exercise 
2. assume 

1. oefenen, uitoefenen (functie, taak) 
2. aanvaarden (functie) 

 exercise 
2. assume 

1. oefenen, uitoefenen (functie, taak) 
2. aanvaarden (functie) 

exhume opgraven  exhume opgraven 

expand, (enlarge) 
2. extend 

1. verruimen, verbreden, vergroten 
2. uitbreiden, verlengen 

 expand, (enlarge) 
2. extend 

1. verruimen, verbreden, vergroten 
2. uitbreiden, verlengen 

expatriate in het buitenland woonachtig(e)  expatriate in het buitenland woonachtig(e) 
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expedient doelmatig, uitkomst biedend, 
opportunistisch 

 expedient doelmatig, uitkomst biedend, 
opportunistisch 

expedient means hulpmiddelen, geïmproviseerde 
maatregelen 

 expedient means hulpmiddelen, geïmproviseerde 
maatregelen 

expedite, (accelerate, 
speed up) 

versnellen, bespoedigen, vlot/voortvarend 
afhandelen 

 expedite, (accelerate, 
speed up) 

versnellen, bespoedigen, vlot/voortvarend 
afhandelen 

expel, (forced eviction, 
forcefully resettle) 

verbannen, verdrijven, (verdrijving)  expel, (forced eviction, 
forcefully resettle) 

verbannen, verdrijven, (verdrijving) 

expendable item verbruiksartikel  expendable item verbruiksartikel 

expenditure of 
ammunition 

munitieverbruik  expenditure of 
ammunition 

munitieverbruik 

expenditures, (expenses, 
financial outlays) 

uitgaven, kosten, onkosten  expenditures, 
(expenses, financial 
outlays) 

uitgaven, kosten, onkosten 

expire  
2. expiry of an agreement 

1. aflopen (mandaat, geldigheidsduur), 
verlopen (gebruiksperiode, 
houdbaarheidsdatum) 
2. aflopen van een overeenkomst 

 expire 
2. expiry of an agreement 

1. aflopen (mandaat, geldigheidsduur), 
verlopen (gebruiksperiode, 
houdbaarheidsdatum) 
2. aflopen van een overeenkomst 

explicit eenduidig, duidelijk, (nadrukkelijk)  explicit eenduidig, duidelijk, (nadrukkelijk) 

exploit benutten, gebruiken, (verwerken)  exploit benutten, gebruiken, (verwerken) 

explosive device (geïmproviseerd) explosief voorwerp  explosive device (geïmproviseerd) explosief voorwerp 

explosive ordnance 
disposal [EOD] 

explosievenopruiming  explosive ordnance 
disposal [EOD] 

explosievenopruiming 

explosives springstoffen, munitie  explosives springstoffen, munitie 

exposure blootstelling (aan koude, hitte e.d.)  exposure blootstelling (aan koude, hitte e.d.) 

express consent uitdrukkelijke toestemming  express consent uitdrukkelijke toestemming 

express readiness bereidheid verklaren/uitdrukken  express readiness bereidheid verklaren/uitdrukken 

express support steun betuigen  express support steun betuigen 

expulsion, (forced 
eviction) 
2. forceful resettlement 

1. uitwijzing, uitstoting, verdrijving 
2. verdrijving uit woongebied 

 expulsion, (forced 
eviction) 
2. forceful resettlement 

1. uitwijzing, uitstoting, verdrijving 
2. verdrijving uit woongebied 

extend verlengen, verder gaan, uitbreiden   extend verlengen, verder gaan, uitbreiden  

extension of a mandate verlenging van een mandaat  extension of a mandate verlenging van een mandaat 

extinguish (uit)doven, blussen, (tot zwijgen brengen)  extinguish (uit)doven, blussen, (tot zwijgen brengen) 

extortion, (blackmail) afpersing  extortion, (blackmail) afpersing 

extract onttrekken, terugnemen/-halen, 
(wegzuigen) 

 extract onttrekken, terugnemen/-halen, 
(wegzuigen) 

extraction (force) operationele evacuatie(eenheid)  extraction (force) operationele evacuatie(eenheid) 

extradiction 
2. extradite 
3. deportation 

1. uitlevering 
2. uitleveren 
3. uitzetting 

 extradiction 
2. extradite 
3. deportation 

1. uitlevering 
2. uitleveren 
3. uitzetting 

 

F 

 
face 
2. face down 

1. onder ogen zien, rekening moeten 
houden (met) 
2. directe confrontatie aangaan, (iemand) 
persoonlijk aanvallen/attaqueren 

 face 
2. face down 

1. onder ogen zien, rekening moeten 
houden (met) 
2. directe confrontatie aangaan, (iemand) 
persoonlijk aanvallen/attaqueren 

facilitate, (enable) vereenvoudigen, mogelijk maken, in staat 
stellen 

 facilitate, (enable) vereenvoudigen, mogelijk maken, in staat 
stellen 
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facilitating payments, 
(bribe) 

smeergeld  facilitating payments, 
(bribe) 

smeergeld 

facility inrichting, installatie, voorziening  facility inrichting, installatie, voorziening 

fact-finding mission onderzoeksopdracht/-taak gericht op feiten  fact-finding mission onderzoeksopdracht/-taak gericht op feiten 

faction, (party, side) groepering, partij  faction, (party, side) groepering, partij 

faction, warring -, (party 
to the conflict) 

partij in een (gewapend) conflict  faction, warring -, 
(party to the conflict) 

partij in een (gewapend) conflict 

factual account zakelijk/feitelijk verslag, feitenrelaas  factual account zakelijk/feitelijk verslag, feitenrelaas 

fail, (fall through/short) 
2. omit, neglect 

1. falen, verzuimen, mislukken, 
tekortschieten, uitvallen 
2. nalaten, niet uitvoeren 

 fail, (fall through/short) 
2. omit, neglect 

1. falen, verzuimen, mislukken, 
tekortschieten, uitvallen 
2. nalaten, niet uitvoeren 

failed state, (rogue state) ‘tekortschietende’ staat (maffiastaat, 
schurkenstaat, dictatuur) 

 failed state, (rogue 
state) 

‘tekortschietende’ staat (maffiastaat, 
schurkenstaat, dictatuur) 

failure fout, storing, mislukking  failure fout, storing, mislukking 

faint flauwvallen, vaag/flets (worden)  faint flauwvallen, vaag/flets (worden) 

fairway bevaarbare waterweg  fairway bevaarbare waterweg 

fall behind achterblijven, niet meekomen  fall behind achterblijven, niet meekomen 

fall short tekortschieten, niet toereikend zijn  fall short tekortschieten, niet toereikend zijn 

family support 
(measures) 
2. home front 

1. thuisfrontzorg 
2. thuisfront 

 family support 
(measures) 
2. home front 

1. thuisfrontzorg 
2. thuisfront 

famine, (starvation) hongersnood  famine, (starvation) hongersnood 

fatality dodelijk slachtoffer  fatality dodelijk slachtoffer 

fatique boot 
2. fatique party 

1. gevechtslaars 
2. corveeploeg, werkploeg, handlangers 

 fatique boot 
2. fatique party 

1. gevechtslaars 
2. corveeploeg, werkploeg, handlangers 

faulty, (defective) fouten-/storingsgevoelig, onbetrouwbaar  faulty, (defective) fouten-/storingsgevoelig, onbetrouwbaar 

favor (favour) 1. bevoordelen, begunstigen 
2. de voorkeur geven 

 favor (favour) 1. bevoordelen, begunstigen 
2. de voorkeur geven 

feasible uitvoerbaar, voor de hand liggend, 
toepasbaar 

 feasible uitvoerbaar, voor de hand liggend, 
toepasbaar 

fee 
2. fare 
3. rate 

1. tarief, vergoeding (premie) 
2. tarief, ritprijs (kaartje) 
3. tarief, commissie (vergoedings-
/bemiddelingspercentage), wisselkoers 

 fee 
2. fare 
3. rate 

1. tarief, vergoeding (premie) 
2. tarief, ritprijs (kaartje) 
3. tarief, commissie (vergoedings-
/bemiddelingspercentage), wisselkoers  

feint (attack), 
diversionary attack 

schijnaanval  feint (attack), 
diversionary attack 

schijnaanval 

fenced-in, (cornered) 
2. cordoned off 

1. omheind, ingesloten (in hoek gedreven) 
2. ingesloten, geïsoleerd 

 fenced-in, (cornered) 
2. cordoned off 

1. omheind, ingesloten (in hoek gedreven) 
2. ingesloten, geïsoleerd 

fenced-in area, 
(compound) 

omheind/afgesloten gebied/kamp  fenced-in area, 
(compound) 

omheind/afgesloten gebied/kamp 

field accommodation veldonderkomen, veldlegering  field accommodation veldonderkomen, veldlegering 

field maintenance area onderhoudsgebied, logistiek gebied  field maintenance area onderhoudsgebied, logistiek gebied 

field(-grade) officer, 
(senior officer) 

hoofdofficier  field(-grade) officer, 
(senior officer) 

hoofdofficier 

field post office 
(system) 

veldpostdienst  field post office 
(system) 

veldpostdienst 

field wire veld(telefoon)kabel  field wire veld(telefoon)kabel 

fierce/vicious fighting felle gevechten  fierce/vicious fighting felle gevechten 

fighter (plane), (strike 
fighter) 

gevechtsvliegtuig  fighter (plane), (strike 
fighter) 

gevechtsvliegtuig 

fighting, (engagement) gevecht, strijd, gevechtshandelingen  fighting, (engagement) gevecht, strijd, gevechtshandelingen 
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file/draft/prepare a 
report 

rapport opstellen, rapportage/verslag 
vastleggen 

 file/draft/prepare a 
report 

rapport opstellen, rapportage/verslag 
vastleggen 

file/submit/lodge 
complaints 

een klacht (schriftelijk) indienen  file/submit/lodge 
complaints 

een klacht (schriftelijk) indienen 

final 
2. finalize, (bring to an 
end, complete, conclude) 

1. definitief, uiteindelijke, eind... 
2. completeren, afronden 

 final 
2. finalize, (bring to an 
end, complete, conclude) 

1. definitief, uiteindelijke, eind... 
2. completeren, afronden 

finally, (eventually, in the 
end) 

tenslotte, uiteindelijk  finally, (eventually, in 
the end) 

tenslotte, uiteindelijk 

financial outlays, 
(expenditures, expenses) 

uitgaven, kosten  financial outlays, 
(expenditures, expenses) 

uitgaven, kosten 

find out, (search, trace)  nagaan, uitzoeken, constateren, traceren, 
(natrekken, nasporen) 

 find out, (search, trace)  nagaan, uitzoeken, constateren, traceren, 
(natrekken, nasporen) 

fire (a round) 1. afvuren, (een schot afgeven) 
2. afvuren, ontsteken, opblazen, vernieling 
stellen (fire a demolition) 
3. ontslaan (ook: be sacked) 

 fire (a round) 1. afvuren, (een schot afgeven) 
2. afvuren, ontsteken, opblazen, vernieling 
stellen (fire a demolition) 
3. ontslaan (ook: be sacked) 

fire (a weapon, 
individual rounds, 
warning shot, charge) 

afvuren (wapen, enkele/afzonderlijke 
schoten, waarschuwingsschot, 
springlading) 

 fire (a weapon, 
individual rounds, 
warning shot, charge) 

afvuren (wapen, enkele/afzonderlijke 
schoten, waarschuwingsschot, 
springlading) 

fire a demolition 
(charge) 

lading afzetten, vernieling stellen, 
springlading ontsteken, vernielingsobject 
opblazen 

 fire a demolition 
(charge) 

lading afzetten, vernieling stellen, 
springlading ontsteken, vernielingsobject 
opblazen 

fire for effect [FFE] 1. gericht schieten 
2. uitwerkingsvuur (vuursteun) 

 fire for effect [FFE] 1. gericht schieten 
2. uitwerkingsvuur (vuursteun) 

firearm, (small/side arm, 
hand gun) 

(hand)vuurwapen  firearm, (small/side arm, 
hand gun) 

(hand)vuurwapen 

firebomb 
2. incendiary grenade 

1. brandbom 
2. brandgranaat, fosforgranaat 

 firebomb 
2. incendiary grenade 

1. brandbom 
2. brandgranaat, fosforgranaat 

firebombing 
2. car bombing 

1. brandbomaanslag 
2. terreuraanslag met auto voorzien van 
explosieven 

 firebombing 
2. car bombing 

1. brandbomaanslag 
2. terreuraanslag met auto voorzien van 
explosieven 

firing close 
2. close firing 
3. fratricide 

1. schietincident waarbij op vredestroepen 
wordt gevuurd zonder te treffen 
2. vuurafgifte op een doel in de 
onmiddellijke nabijheid van eigen troepen 
3. vuurafgifte op eigen troepen  

 firing close 
2. close firing 
3. fratricide 

1. schietincident waarbij op vredestroepen 
wordt gevuurd zonder te treffen 
2. vuurafgifte op een doel in de 
onmiddellijke nabijheid van eigen troepen 
3. vuurafgifte op eigen troepen 

firing device, (blasting 
machine) 

(elektrisch) ontstekingstoestel voor 
vernieling 

 firing device, (blasting 
machine) 

(elektrisch) ontstekingstoestel voor 
vernieling 

first line (scale of 
ammunition, support, 
medical treatment) 

basisvoorzieningen, middelen op het 
laagste niveau, middelen bij de eenheid  

 first line (scale of 
ammunition, support, 
medical treatment) 

basisvoorzieningen, middelen op het 
laagste niveau, middelen bij de eenheid  

fix 1. vastzetten, vastleggen (positie), 
repareren, vastsjorren 
2. positie(bepaling) 

 fix 1. vastzetten, vastleggen (positie), 
repareren, vastsjorren 
2. positie(bepaling) 

flag of truce, (white flag, 
token of surrender) 

parlementaire/witte vlag  flag of truce, (white flag, 
token of surrender) 

parlementaire/witte vlag 

flagrant violation ernstige/onmiskenbare schending  flagrant violation ernstige/onmiskenbare schending 

flak/fragmentation 
jacket 

scherf(werend) vest  flak/fragmentation 
jacket 

scherf(werend) vest 

flammable, (inflammable) 
2. combustible 

1. brandbaar, ontvlambaar 
2. verbrandbaar (bijv. brandstof) 

 flammable, 
(inflammable) 
2. combustible 

1. brandbaar, ontvlambaar 
2. verbrandbaar (bijv. brandstof) 
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flare, (trip flare) fakkel, lichtkogel, (struikeldraadlichtsein)  flare, (trip flare) fakkel, lichtkogel, (struikeldraadlichtsein) 

flare pistol, (very pistol) lichtpistool, seinpistool  flare pistol, (very pistol) lichtpistool, seinpistool 

flare-up (of violence) oplaaien/uitbreken (geweld), oplichten 
door mondingsvuur 

 flare-up (of violence) oplaaien/uitbreken (geweld), oplichten door 
mondingsvuur 

flash-lamp/light seinlamp  flash-lamp/light seinlamp 

flash point, (hot/trouble 
spot) 

brandpunt, punt/moment van gewelds-
uitbarsting, (brandhaard) 

 flash point, (hot/trouble 
spot) 

brandpunt, punt/moment van gewelds-
uitbarsting, (brandhaard) 

flashing light, (blinker) knipperlicht  flashing light, (blinker) knipperlicht 

flat fire vlakbaanvuur  flat fire vlakbaanvuur 

flatrack laadvloer  flatrack laadvloer 

flawed, (faulty, defective) slecht-werkend, onbetrouwbaar, verzwakt, 
storingsgevoelig, versleten/gesleten 

 flawed, (faulty, 
defective) 

slecht-werkend, onbetrouwbaar, verzwakt, 
storingsgevoelig, versleten/gesleten 

flout, (disregard, neglect) niet serieus nemen, geringschattend 
behandelen, spot drijven (met), negeren 

 flout, (disregard, 
neglect) 

niet serieus nemen, geringschattend 
behandelen, spot drijven (met), negeren 

flow (traffic, messages, 
data, refugees) 

stroom  flow (traffic,  data, 
messages, refugees) 

stroom 

flow chart stroomschema (processchema, 
controleschema) 

 flow chart stroomschema (processchema, 
controleschema) 

focus on, (converge) 
2. concentrate 

1. zich concentreren op, (concentreren, in 
één punt samenkomen) 
2. doen samenkomen/samenvallen, 
intensiteit verhogen 

 focus on, (converge) 
2. concentrate 

1. zich concentreren op, (concentreren, in 
één punt samenkomen) 
2. doen samenkomen/samenvallen, 
intensiteit verhogen 

foe, (opponent, enemy, 
adversary, antagonist) 

tegenstander, vijand  foe, (opponent, enemy, 
adversary, antagonist) 

tegenstander, vijand 

foil 1. verijdelen, het spoor bijster maken, 
verwarren, afleiden (met schijndoel) 
2. (transparante) folie, zilverpapier (chaff) 

 foil 1. verijdelen, het spoor bijster maken, 
verwarren, afleiden (met schijndoel) 
2. (transparante) folie, zilverpapier (chaff) 

folder 
2. brochure, pamphlet 

1. stofmap, legger, (vouwblad) 
2. folder 

 folder 
2. brochure, pamphlet 

1. stofmap, legger, (vouwblad) 
2. folder 

follow a track, (hunt/ 
track down, trace, plot) 

een spoor volgen, (opsporen, spoor/koers 
vastleggen) 

 follow a track, (hunt/ 
track down, trace, plot) 

een spoor volgen, (opsporen, spoor/koers 
vastleggen) 

follow-up vervolg, opvolgen(d), tweede lijn/ 
aanvalsgolf/echelon, hoofdmacht 

 follow-up vervolg, opvolgen(d), tweede lijn/ 
aanvalsgolf/echelon, hoofdmacht 

foot patrol, (social patrol, 
HUMINT patrol) 

patrouille te voet, (sociale patrouille)  foot patrol, (social 
patrol, HUMINT patrol) 

patrouille te voet, (sociale patrouille) 

for reference als referentie/achtergrond  for reference als referentie/achtergrond 

for the commander (ondertekend) namens, in opdracht van de 
commandant 

 for the commander (ondertekend) namens, in opdracht van de 
commandant 

forbid, (prohibit) 
2. outlaw 

1. verbieden, (tegenhouden, verhinderen) 
2. verbieden, onwettig verklaren 

 forbid, (prohibit) 
2. outlaw 

1. verbieden, (tegenhouden, verhinderen) 
2. verbieden, onwettig verklaren 

force 1. geweld, dwang, kracht 
2. strijdmacht, krijgsmachtdeel (air force) 
3. dwingen, dringen 

 force 1. geweld, dwang, kracht 
2. strijdmacht, krijgsmachtdeel (air force) 
3. dwingen, dringen 

force level troepensterkte  force level troepensterkte 

force projection inzet out-of-area van troepen, (ontplooien 
militaire macht in een bepaalde regio) 

 force projection inzet out-of-area van troepen, (ontplooien 
militaire macht in een bepaalde regio) 

force protection bescherming van eigen strijdkrachten en 
faciliteiten, interne en externe beveiliging 

 force protection bescherming van eigen strijdkrachten en 
faciliteiten, interne en externe beveiliging 

forced eviction/ 
expulsion/resettlement 

verdrijving (uit huis/woongebied)  forced eviction/ expul-
sion/resettlement 

verdrijving (uit huis/woongebied) 

forced labor dwangarbeid  forced labor dwangarbeid 

forceful entry met geweld toegang afdwingen  forceful entry met geweld toegang afdwingen 
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forces, (troops) militaire eenheden, strijdkrachten, 
troepen, (soldaten) 

 forces, (troops) militaire eenheden, strijdkrachten, troepen, 
(soldaten) 

forestall/prevent 
aggression, (avert, avoid, 
preclude) 

geweld voorkomen, (afwenden, vermijden, 
beletten) 

 forestall/prevent 
aggression, (avert, 
avoid, preclude) 

geweld voorkomen, (afwenden, vermijden, 
beletten) 

form, (establish, found) 
2. erect 

1. vormen,  gestalte geven, (formeren, 
oprichten) 
2. oprichten 

 form, (establish, found) 
2. erect 

1. vormen,  gestalte geven, (formeren, 
oprichten) 
2. oprichten 

formal officieel, formeel  formal officieel, formeel 

fortification versterkte positie, veldversterking  fortification versterkte positie, veldversterking 

fortified position voorbereide/ingerichte/versterkte 
opstelling(en)/steunpunt 

 fortified position voorbereide/ingerichte/versterkte 
opstelling(en)/steunpunt 

forward/advance/ 
tactical command post 

vooruitgeschoven commandopost  forward/advance/ 
tactical command post 

vooruitgeschoven commandopost 

forward defended 
localities 

voorste/vooruitgeschoven 
(verdedigings)opstellingen 

 forward defended 
localities 

voorste/vooruitgeschoven 
(verdedigings)opstellingen 

forward lines of the 
contending forces, (front 
line trace) 

verloop van de frontlijn (voorste 
opstellingen) van de conflictpartijen 

 forward lines of the 
contending forces, 
(front line trace) 

verloop van de frontlijn (voorste 
opstellingen) van de conflictpartijen 

foster bevorderen, koesteren, (in bescherming 
nemen, behoeden) 

 foster bevorderen, koesteren, (in bescherming 
nemen, behoeden) 

foxhole schuttersput  foxhole schuttersput 

fragmentary order 
[FRAGO] [FRAGORDER] 

partieel bevel  fragmentary order 
[FRAGO] 
[FRAGORDER] 

partieel bevel 

fragmentation/flak 
jacket 

scherf(werend) vest  fragmentation/flak 
jacket 

scherf(werend) vest 

framework 
2. - agreement 

1. raamwerk, randvoorwaarden, kader 
2. raamovereenkomst 

 framework 
2. - agreement 

1. raamwerk, randvoorwaarden, kader 
2. raamovereenkomst 

fratricide, (blue on blue) vuur op eigen troepen  fratricide, (blue on blue) vuur op eigen troepen 

free, (liberate, extricate, 
release) 
2. free (of charge) 

1. bevrijden, losmaken, (loslaten, 
ontzetten) 
2. gratis 

 free, (liberate, extricate, 
release) 
2. free (of charge) 

1. bevrijden, losmaken, (loslaten, 
ontzetten) 
2. gratis 

free  
2. set free, release 

1. loslaten, losmaken 
2. vrijlaten, loslaten 

 free  
2. set free, release 

1. loslaten, losmaken 
2. vrijlaten, loslaten 

free access 
2. (open borders/skies) 

1. ongehinderde/onbelemmerde toegang 
2. vrije toegang tot een land/het luchtruim 

 free access 
2. (open borders/skies) 

1. ongehinderde/onbelemmerde toegang 
2. vrije toegang tot een land/het luchtruim 

freedom of action/ 
movement/speech 

vrijheid van handelen/verplaatsen/ 
meningsuiting 

 freedom of action/ 
movement/speech 

vrijheid van handelen/verplaatsen/ 
meningsuiting 

freezing, above - 
2. degrees - - 

1. boven het nulpunt 
2. graden boven nul 

 freezing, above - 
2. degrees - - 

1. boven het nulpunt 
2. graden boven nul 

fresh water zoet water  fresh water zoet water 

friendly/allied/blue/ 
own forces 

eigen troepen  friendly/allied/blue/ 
own forces 

eigen troepen 

fritter away verklungelen, verdoen  fritter away verklungelen, verdoen 

from scratch, (start - -) helemaal opnieuw (beginnen), vanaf 'nul'  from scratch, (start - -) helemaal opnieuw (beginnen), vanaf 'nul' 

from the outset vanaf het begin  from the outset vanaf het begin 

frontier/border 
violation 

grensschending  frontier/border 
violation 

grensschending 

frustrate, (thwart, foil) doorkruisen, verijdelen  frustrate, (thwart, foil) doorkruisen, verijdelen 
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fuel 1. opstoken, ‘munitie’ geven (bij 
discussie), tanken 
2. brandstof 

 fuel 1. opstoken, ‘munitie’ geven (bij discussie), 
tanken 
2. brandstof 

fuel oil, (heating oil) stookolie  fuel oil, (heating oil) stookolie 

fulfilment (mission, 
obligations, mandate) 

uitvoering, vervulling (taak, verplichtingen, 
mandaat) 

 fulfilment (mission, 
obligations, mandate) 

uitvoering, vervulling (taak, verplichtingen, 
mandaat) 

full alert hoogste graad van gereedheid/alarmering  full alert hoogste graad van gereedheid/alarmering 

full consent, (fully 
agreed) 

volledige instemming  full consent, (fully 
agreed) 

volledige instemming 

full-fledged war, (full-
scale war) 

oorlog van beduidende omvang, (oorlog 
met gebruik van alle middelen) 

 full-fledged war, (full-
scale war) 

oorlog van beduidende omvang, (oorlog 
met gebruik van alle middelen) 

functional control functionele bevelsverhouding  functional control functionele bevelsverhouding 

fundamental (attitude, 
duty, freedoms, human 
rights) 

fundamenteel, grond....  fundamental (attitude, 
duty, freedoms, human 
rights) 

fundamenteel, grond.... 

funnel (money) 
2. fiddle, skim 

1. (geld) doorsluizen 
2. rommelen, afromen 

 funnel (money) 
2. fiddle, skim 

1. (geld) doorsluizen 
2. rommelen, afromen 

furlough, go on -/leave met/op verlof gaan  furlough, go on -/leave met/op verlof gaan 

futile, (useless, aimless) zinloos, vergeefs, nutteloos, onbeduidend  futile, (useless, aimless) zinloos, vergeefs, nutteloos, onbeduidend 

 

G 

 
gag een prop in de mond duwen  gag een prop in de mond duwen 

gain verkrijgen, winnen, voordeel, winst  gain verkrijgen, winnen, voordeel, winst 

gamut gamma, scala  gamut gamma, scala 

gang rape groepsverkrachting  gang rape groepsverkrachting 

gap 
2. column gap 

1. onderbreking, ruimte tussen (onder-
handelings)standpunten 
2. onderlinge afstand marseenheden 

 gap 
2. column gap 

1. onderbreking, ruimte tussen (onder-
handelingsstandpunten) 
2. onderlinge afstand marseenheden 

gap, minefield - , (lane) mijnenveldonderbreking, 
(mijnenvelddoorgang) 

 gap, minefield - , (lane) mijnenveldonderbreking, 
(mijnenvelddoorgang) 

garbled message 
2. scrambled message 

1. verminkt bericht 
2. onverstaanbaar (gemaakt)/versluierd 
bericht 

 garbled message 
2. scrambled message 

1. verminkt bericht 
2. onverstaanbaar (gemaakt)/versluierd 
bericht 

gasolene, (gasoline, 
petrol) 
2. diesel (oil), diesel fuel 
3. paraffin 

1. benzine 
2. diesel(brandstof) 
3. parafine, petroleum, (kerosine) 

 gasolene, (gasoline, 
petrol) 
2. diesel (oil), diesel fuel 
3. paraffin 

1. benzine 
2. diesel(brandstof) 
3. parafine, petroleum, (kerosine) 

general services logistieke/facilitaire diensten  general services logistieke/facilitaire diensten 

generator (generator)aggregaat  generator (generator)aggregaat 

genocide volkermoord  genocide volkermoord 

germ bacterie  germ bacterie 

get out (of) uit (overleg) stappen, verlaten, uitstappen  get out (of) uit (overleg) stappen, verlaten, uitstappen 

give effect 
2. materialize, come into 
effect, take effect 

1. benadrukken, onderstrepen 
2. effectueren 

 give effect 
2. materialize, come into 
effect, take effect 

1. benadrukken, onderstrepen 
2. effectueren 

give in, (yield) toegeven, zich gewonnen geven  give in, (yield) toegeven, zich gewonnen geven 

give shelter onderdak verlenen  give shelter onderdak verlenen 

goal, (aim, objective, 
intent, target) 

doelstelling  goal, (aim, objective, 
intent, target) 

doelstelling 
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go-between, (mediator, 
conciliator, facilitator, 
broker, noegotiator) 
2. parlimentaire 

1. onderhandelaar, bemiddelaar 
2. onderhandelaar (bij overgave) 

 go-between, (mediator, 
conciliator, facilitator, 
broker, negotiator) 
2. parlimentaire 

1. onderhandelaar, bemiddelaar 
2. onderhandelaar (bij overgave) 

good offices goede diensten (bewijzen), bemiddeling  good offices goede diensten (bewijzen), bemiddeling 

governmental powers regeringsbevoegdheden  governmental powers regeringsbevoegdheden 

grade 
2. rating, assessment 

1. rang, kwaliteit, inschaling, 
(waarderings)-cijfer 
2. inschaling, waarde-/niveaubepaling 

 grade 
2. rating, assessment 

1. rang, kwaliteit, inschaling, 
(waarderings)-cijfer 
2. inschaling, waarde-/niveaubepaling 

grant vergunnen, toestaan, verlenen, schenken, 
inwilligen, gunnen 

 grant vergunnen, toestaan, verlenen, schenken, 
inwilligen, gunnen 

grass roots (level) werkvloer(niveau), basisniveau  grass roots (level) werkvloer(niveau), basisniveau 

gravely (concerned) ernstig (bezorgd)  gravely (concerned) ernstig (bezorgd) 

grenade launcher granaatwerper  grenade launcher granaatwerper 

grid (kaart)vierkantennet  grid (kaart)vierkantennet 

grid tick assenkruis (op oleaat)  grid tick assenkruis (op oleaat) 

grievance(s) misstand(en), bezwaar, grieven  grievance(s) misstand(en), bezwaar, grieven 

gross 1. bruto 
2. grove 

 gross 1. bruto 
2. grove 

ground observer luchtruimwaarnemer  ground observer luchtruimwaarnemer 

grumble zeuren, klagen  grumble zeuren, klagen 

guarantee(ing) freedom 
of movement 

bewegingsvrijheid zekerstellen  guarantee(ing) 
freedom of movement 

bewegingsvrijheid zekerstellen 

guard, (sentry, sentinel) 
2. guard/sentry dog 

1. wachtpost 
2. waakhond 

 guard, (sentry, sentinel) 
2. guard/sentry dog 

1. wachtpost 
2. waakhond 

guard duty bewakingstaak, wachtdienst  guard duty bewakingstaak, wachtdienst 

guerrilla warfare, (hit 
and run tactics, partisan 
warfare) 

guerrilla, partisanenstrijd  guerrilla warfare, (hit 
and run tactics, partisan 
warfare) 

guerrilla, partisanenstrijd  

guide sign, (guidepost) bewijzeringsbord, (wegwijzer)  guide sign, (guidepost) bewijzeringsbord, (wegwijzer) 

guideline richtlijn, leidraad  guideline richtlijn, leidraad 

guiding principle grondbeginsel, leidend beginsel  guiding principle grondbeginsel, leidend beginsel 

gun 
2. gunfire 

1. kanon, (hand)vuurwapen 
2. geweervuur, geschutsvuur 

 gun 
2. gunfire 

1. kanon, (hand)vuurwapen 
2. geweervuur, geschutsvuur 

gunlock afsluiter, geweerslot  gunlock afsluiter, geweerslot 

gunner's sight richtkijker  gunner's sight richtkijker 

gunship (helicopter -) gevechtshelikopter  gunship (helicopter -) gevechtshelikopter 

gutted, (charred) 
2. burnt out 

1. verbrand, (verkoold) 
2. uitgebrand 

 gutted, (charred) 
2. burnt out 

1. verbrand, (verkoold) 
2. uitgebrand 

gym gymzaal, sportzaal (fitness)  gym gymzaal, sportzaal (fitness) 

 

H 

 
hallmark, (yardstick)  
2. standard, rule 

1. keurmerk, standaard (kwaliteitsnorm, 
maatstaaf) 
2. norm 

 hallmark, (yardstick)  
2. standard, rule 

1. keurmerk, standaard (kwaliteitsnorm, 
maatstaaf) 
2. norm 

handover, (transfer) overdracht  handover, (transfer) overdracht 

handset 
2. speaking/talking key 

1. handtelemicrofoon 
2. spreeksleutel 

 handset 
2. speaking/talking key 

1. handtelemicrofoon 
2. spreeksleutel 

harass lastig vallen, treiteren, teisteren, bestoken  harass lastig vallen, treiteren, teisteren, bestoken 
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harassment, (sexual -) 1. aanranding, pesterij, (ongewenste 
intimiteit) 
2. verstoring, chicanes 

 harassment, (sexual -) 1. aanranding, pesterij, (ongewenste 
intimiteit) 
2. verstoring, chicanes 

harbo(u)r koesteren (opvattingen)  harbo(u)r koesteren (opvattingen) 

hard liner, (hawk) 'havik' (niet compromisbereid), 
voorstander van een harde aanpak 

 hard liner, (hawk) 'havik' (niet compromisbereid), voorstander 
van een harde aanpak 

hard surface road, 
(metalled/improved/paved 
road) 

verharde weg  hard surface road, 
(metalled/improved/ 
paved road) 

verharde weg 

hard target gepantserd doel  hard target gepantserd doel 

hardship (physical -) (lichamelijke) ontbering, moeilijke 
omstandigheden (weinig comfortabel) 

 hardship (physical -) (lichamelijke) ontbering, moeilijke 
omstandigheden (weinig comfortabel) 

harness riemenstel (bij gevechtstenu)  harness riemenstel (bij gevechtstenu) 

harsh stug, ruw, scherp, kortaf  harsh stug, ruw, scherp, kortaf 

hatch luik (in voertuig)  hatch luik (in voertuig) 

hazard, (danger, peril, 
risk, jeopardy) 

gevaar, risico  hazard, (danger, peril, 
risk, jeopardy) 

gevaar, risico 

HE (high explosive) aanduiding voor brisantgranaat of 
explosieve lading 

 HE (high explosive) aanduiding voor brisantgranaat of 
explosieve lading 

headgear, (helmet) hoofdbescherming/-bedekking, (helm)  headgear, (helmet) hoofdbescherming/-bedekking, (helm) 

HEAT (high-explosive 
antitank) 

antitankgranaat met explosieve lading 
(holle lading of squashhead) 

 HEAT (high-explosive 
antitank) 

antitankgranaat met explosieve lading 
(holle lading of squashhead) 

headlight koplamp  headlight koplamp 

headset hoofdtelefoon  headset hoofdtelefoon 

heavy handed 
(behavior) 

ruw/onvriendelijk/onbehouwen (gedrag)  heavy handed 
(behavior) 

ruw/onvriendelijk/onbehouwen (gedrag) 

hesitant, (reluctant, 
wary) 

aarzelend, voorzichtig, (behoedzaam)  hesitant, (reluctant, 
wary) 

aarzelend, voorzichtig, (behoedzaam) 

higher headquarters, 
(echelon above) 

hoger niveau  higher headquarters, 
(echelon above) 

hoger niveau 

hijacking,  
2. abduction, kidnapping, 
hostage-taking 

1. ontvoering, kaping 
2. ontvoering van mensen, gijzeling 

 hijacking,  
2. abduction, kidnapping, 
hostage-taking 

1. ontvoering, kaping 
2. ontvoering van mensen, gijzeling 

hindrance 
2. nuissance 

1. hinder 
2. overlast, verstoring 

 hindrance 
2. nuissance 

1. hinder 
2. overlast, verstoring 

hit, (impact) 1. slaan, raken, treffen, (treffen/inslaan 
projectiel) 
2. treffer, (inslag) 

 hit, (impact) 1. slaan, raken, treffen, (treffen/inslaan 
projectiel) 
2. treffer, (inslag) 

hitting with a fist/rifle 
butt, (butt stroke) 

vuistslag, slag/stoot met geweerkolf  hitting with a fist/rifle 
butt, (butt stroke) 

vuistslag, slag/stoot met geweerkolf 

hodge podge allegaartje   hodge podge allegaartje  

hoist (the flag) 1. hijsen 
2. hijsmiddel (lifting gear, crane) 

 hoist (the flag) 1. hijsen 
2. hijsmiddel (lifting gear, crane) 

hold in check achter de hand houden  hold in check achter de hand houden 

hold the line please blijft u aan de lijn, ik verbind u door  hold the line please blijft u aan de lijn, ik verbind u door 

homicide, (murder) moord, moordenaar  homicide, (murder) moord, moordenaar 

honor commitments verplichtingen/toezeggingen nakomen  honor commitments verplichtingen/toezeggingen nakomen 

host country/nation, 
(receiving nation) 

gastland voor buitenlandse troepen, 
(gastland voor vluchtelingen, ontvangende 
natie) 

 host country/nation, 
(receiving nation) 

gastland voor buitenlandse troepen, 
(gastland voor vluchtelingen, ontvangende 
natie) 

hostage-taking gijzeling  hostage-taking gijzeling 

hostile act/activity vijandige/vijandelijke daad/activiteit(en)  hostile act/activity vijandige/vijandelijke daad/activiteit(en) 
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hostile communities onderling vijandige groeperingen/ 
gemeenschappen 

 hostile communities onderling vijandige groeperingen/ 
gemeenschappen 

hostilities vijandelijkheden, geweld  hostilities vijandelijkheden, geweld 

hot spot, (trouble spot, 
flash point) 

brandpunt, brandhaard, (crisishaard, 
punt/moment van geweldsuitbarsting) 

 hot spot, (trouble spot, 
flash point) 

brandpunt, brandhaard, (crisishaard, 
punt/moment van geweldsuitbarsting) 

housing 
2. (casing) 

1. behuizing, onderkomen, verblijf 
(accommodation) 
2. metalen ombouw, (omhulsel) 

 housing 
2. (casing) 

1. behuizing, onderkomen, verblijf  
(accommodation) 
2. metalen ombouw, (omhulsel) 

hub, (kernel) kern, centraal punt  hub, (kernel) kern, centraal punt 

hull defilade rompgedekte opstelling  hull defilade rompgedekte opstelling 

human remains menselijke resten/overblijfselen  human remains menselijke resten/overblijfselen 

humanitarian 
assistance/relief/aid 

humanitaire hulp(verlening)  humanitarian 
assistance/relief/aid 

humanitaire hulp(verlening) 

humiliation, (degrading/ 
humiliating treatment) 

vernedering, onwaardige/kleinerende 
behandeling 

 humiliation, (degrading/ 
humiliating treatment) 

vernedering, onwaardige/kleinerende 
behandeling 

human intelligence 
[HUMINT] 

inlichtingen uit menselijke bronnen  human intelligence 
[HUMINT] 

inlichtingen uit menselijke bronnen 

hush (off) verzwijgen, verheimelijken, (in de doofpot 
stoppen) 

 hush (off) verzwijgen, verheimelijken, (in de doofpot 
stoppen) 

 

I 

 
identification tag, (ID 
disc) 

herkenningsplaatje  identification tag, (ID 
disc) 

herkenningsplaatje 

identity card/tag 
2. proof of identity 

1. identiteitskaart/-plaatje (badge, ‘dog 
tag’) 
2. identiteitsbewijs 

 identity card/tag 
2. proof of identity 

1. identiteitskaart/-plaatje (badge, ‘dog 
tag’) 
2. identiteitsbewijs 

idler wheel toproller, spanwiel, (niet-aangedreven 
wiel) 

 idler wheel toproller, spanwiel, (niet-aangedreven wiel) 

ill 
2. adverse (weather), bad 
3. ill-advised 

1. slecht, ontoereikend, ongunstig, ziek 
2. slecht, ongunstig 
3. onverstandig, slecht geinformeerd, niet 
goed geadviseerd 

 ill 
2. adverse (wether), bad 
3. ill-advised 

1. slecht, ontoereikend, ongunstig, ziek 
2. slecht, ongunstig 
3. onverstandig, slecht geinformeerd, niet 
goed geadviseerd 

illegal, (unlawful, illicit, 
malicit) 
2. illegitimate 
3. banned 

1. in strijd met de wet, onwettig, misdadig 
2. onlegitiem, illegitiem, ongegrond, 
zonder wettelijke basis 
3. verboden 

 illegal, (unlawful, illicit, 
malicit) 
2. illegitimate 
3. banned 

1. in strijd met de wet, onwettig, misdadig 
2. onlegitiem, illegitiem, ongegrond, zonder 
wettelijke basis 
3. verboden 

ill-equipped slecht/onvoldoende uitgerust met 
materieel 

 ill-equipped slecht/onvoldoende uitgerust met materieel 

illicit, (illegal, illegitimate) onwettig, in strijd met de wet, zonder 
wettelijke basis 

 illicit, (illegal, 
illegitimate) 

onwettig, in strijd met de wet, zonder 
wettelijke basis 

ill-treat, (abuse) mishandelen  ill-treat, (abuse) mishandelen 

illuminating shell/ 
round 

lichtgranaat/-projectiel  illuminating shell/ 
round 

lichtgranaat/-projectiel 

image-intensifier helderheidsversterker  image-intensifier helderheidsversterker 

imminent danger onmiddellijk/dreigend/accuut gevaar  imminent danger onmiddellijk/dreigend/accuut gevaar 

immunity from criminal 
prosecution 
2. with impunity 

1. onschenbaarheid/immuniteit m.b.t. 
strafrechtelijke vervolging 
2. ongestraft 

 immunity from criminal 
prosecution 
2. with impunity 

1. onschenbaarheid/immuniteit m.b.t. 
strafrechtelijke vervolging 
2. ongestraft 
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impact, (effects) 
2. (impact, strike) 
3. (collision) 
4. affect, influence 

1. effect, gevolg, inwerking, botsing 
2. inslag, inslaan van projectiel 
3. botsing 
4. beïnvloeden 

 impact, (effects) 
2. (impact, strike) 
3. (collision) 
4. affect, influence 

1. effect, gevolg, inwerking, botsing 
2. inslag, inslaan van projectiel 
3. botsing 
4. beïnvloeden 

impair, (impede, 
preclude, divert, obstruct) 

beperken, (ver)hinderen, tegenhouden, 
beletten 

 impair, (impede, 
preclude, divert, obstruct) 

beperken, (ver)hinderen, tegenhouden, 
beletten 

impartial, (neutral, 
unbiased, non-partisan, 
evenhanded) 

onpartijdig, onbevooroordeeld  impartial, (neutral, 
unbiased, non-partisan, 
evenhanded) 

onpartijdig, onbevooroordeeld 

impassable, (NO-GO) onbegaanbaar, onoverkomelijk  impassable, (NO-GO) onbegaanbaar, onoverkomelijk 

impasse, (deadlock) impasse (onderhandelingen), zonder 
vooruitgang (vastgelopen) 

 impasse, (deadlock) impasse (onderhandelingen), zonder 
vooruitgang (vastgelopen) 

impede, (impair, 
preclude) 

beperken, tegenhouden, (ver)hinderen  impede, (impair, 
preclude) 

beperken, tegenhouden, (ver)hinderen 

impending, (imminent) op handen zijnd, komend  impending, (imminent) op handen zijnd, komend 

imperative, (mandatory, 
obligatory) 

noodzakelijk, onontkoombaar, vereist, 
(verplicht) 

 imperative, (mandatory, 
obligatory) 

noodzakelijk, onontkoombaar, vereist, 
(verplicht) 

imperil, (jeopardize, 
endanger, put at stake, 
place at risk) 

in gevaar brengen, riskeren  imperil, (jeopardize, 
endanger, put at stake, 
place at risk) 

in gevaar brengen, riskeren 

impliment (agreement, 
peace) 

invoeren, uitvoeren, in de praktijk 
brengen, toepassen 

 impliment (agreement, 
peace) 

invoeren, uitvoeren, in de praktijk brengen, 
toepassen 

implicated verwikkeld, nauw verbonden met  implicated verwikkeld, nauw verbonden met 

implications inherente gevolgen, samenhangende 
verschijnselen/effecten 

 implications inherente gevolgen, samenhangende 
verschijnselen/effecten 

imponderables onvoorspelbare factoren  imponderables onvoorspelbare factoren 

impose opleggen, opdringen, (doordrukken)  impose opleggen, opdringen, (doordrukken) 

impoverishment 
2. depletion 

1. verarming, verpaupering 
2. roofbouw, uitputten 

 impoverishment 
2. depletion 

1. verarming, verpaupering 
2. roofbouw, uitputten 

imprisoned, (jailed, 
detained) 

opgesloten, gevangen  imprisoned, (jailed, 
detained) 

opgesloten, gevangen 

improved road, 
(metalled/paved/hard 
surface road) 

verharde weg  improved road, 
(metalled/paved/hard 
surface road) 

verharde weg 

improvised explosive 
device [IED] 

geïmproviseerde/provisorische bom 
(springlading) 

 improvised explosive 
device [IED] 

geïmproviseerde/provisorische bom 
(springlading) 

impunity straffeloosheid  impunity straffeloosheid 

in arrears (payments) achterlopend, naijlend (betaling), 
openstaand (rekening) 

 in arrears (payments) achterlopend, naijlend (betaling), 
openstaand (rekening) 

in cash or in kind in geld of in natura, met geld of goederen  in cash or in kind in geld of in natura, met geld of goederen 

in charge verantwoordelijk, de leiding hebbend  in charge verantwoordelijk, de leiding hebbend 

in accordance/ 
agreement (with) 

in overeenstemming met, met 
goedkeuring/ instemming (van) 

 in accordance/ 
agreement (with) 

in overeenstemming met, met 
goedkeuring/ instemming (van) 

in conformity with in overeenstemming met, conform  in conformity with in overeenstemming met, conform 

in conjunction/ 
coordination with 

in samenwerking/coördinatie/afstemming 
met 

 in conjunction/ 
coordination with 

in samenwerking/coördinatie/afstemming 
met 

in consultation with 
2. in consistency with 

1. in overleg met 
2. in lijn/overeenstemming met 

 in consultation with 
2. in consistency with 

1. in overleg met 
2. in lijn/overeenstemming met 

in contravention of in strijd/tegenspraak met  in contravention of in strijd/tegenspraak met 

in effect, (in substance) 
2. to the effect 

1. in wezen, feitelijk 
2. teneinde, met het oogmerk, gericht op 

 in effect, (in substance) 
2. to the effect 

1. in wezen, feitelijk 
2. teneinde, met het oogmerk, gericht op 

in favor (favour) of ten gunste van  in favor (favour) of ten gunste van 
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in good faith in blind/goed vertrouwen  in good faith in blind/goed vertrouwen 

in short supply schaars  in short supply schaars 

IN-survey ontvangstinspectie (materieel)  IN-survey ontvangstinspectie (materieel) 

in the aftermath/wake 
(of) 

in de nasleep, als gevolg/vervolg   in the aftermath/wake 
(of) 

in de nasleep, als gevolg/vervolg  

in the context/ 
framework 

in het kader, tegen de achtergrond, in 
relatie 

 in the context/ 
framework 

in het kader, tegen de achtergrond, in 
relatie 

in the field, (on the 
scene/spot) 

ter plaatse  in the field, (on the 
scene/spot) 

ter plaatse 

in the framework/ 
context 

in het kader  in the framework/ 
context 

in het kader 

in the public eye in de publieke belangstelling  in the public eye in de publieke belangstelling 

in the wake/aftermath 
of 

in de nasleep van  in the wake/aftermath 
of 

in de nasleep van 

in this connection in deze samenhang/relatie  in this connection in deze samenhang/relatie 

in time, (early) tijdig  in time, (early) tijdig 

in view of, (in the light 
of) 

met het oog op, in het licht van  in view of, (in the light 
of) 

met het oog op, in het licht van 

inadequate, (falling 
short) 

ontoereikend, tekortschietend  inadequate, (falling 
short) 

ontoereikend, tekortschietend 

inadvertent onopzettelijk, onbewust  inadvertent onopzettelijk, onbewust 

inappropriate behavior, 
(incorrect/blunt action) 

ongewenst/incorrect/onfatsoenlijk gedrag, 
misdraging(en), eigenmachtig optreden 

 inappropriate behavior, 
(incorrect/blunt action) 

ongewenst/incorrect/onfatsoenlijk gedrag, 
misdraging(en), eigenmachtig optreden 

incendiary (weapon/ 
shell/grenade/agent) 

brandstichtend, (brandwapen, 
fosforgranaat, termiethandgranaat, 
brandstichtend middel) 

 incendiary (weapon/ 
shell/grenade/agent) 

brandstichtend, (brandwapen, 
fosforgranaat, termiethandgranaat, 
brandstichtend middel) 

incentive stimulans, prikkel, aansporing  incentive stimulans, prikkel, aansporing 

incident voorval, incident  incident voorval, incident 

incinerate, (charred) 
2. gutted, burnt out 

1. verbranden, verassen, verkolen, 
(verkoold) 
2. verbrand, uitgebrand 

 incinerate, (charred) 
2. gutted, burnt out 

1. verbranden, verassen, verkolen, 
(verkoold) 
2. verbrand, uitgebrand 

incite (- violence), 
(instigate, provoke) 

aansporen, opruien, (geweld uitlokken, 
oproepen) 

 incite (- violence), 
(instigate, provoke) 

aansporen, opruien, (geweld uitlokken, 
oproepen) 

incitement of violence aanstichting tot / uitlokking van geweld  incitement of violence aanstichting tot / uitlokking van geweld 

include, (enclose) inhouden, omvatten, inbegrepen zijn  include, (enclose) inhouden, omvatten, inbegrepen zijn 

incompatible onverenigbaar  incompatible onverenigbaar 

inconceivable ondenkbaar, onvoorstelbaar  inconceivable ondenkbaar, onvoorstelbaar 

inconsistent inconsequent, tegenstrijdig, (strijdig)  inconsistent inconsequent, tegenstrijdig, (strijdig) 

increased/intensified 
vigilance 

verscherpte waakzaamheid  increased/intensified 
vigilance 

verscherpte waakzaamheid 

increment aanwas, verhoging/toename, deellading  increment aanwas, verhoging/toename, deellading 

incremental response gefaseerde reactie, stapsgewijze 
verhoging/toename (van geweldsniveau) 

 incremental response gefaseerde reactie, stapsgewijze 
verhoging/toename (van geweldsniveau) 

incursion 
2. invade 

1. inval 
2. binnen vallen/dringen 

 incursion 
2. invade 

1. inval 
2. binnen vallen/dringen 

indecent assault aanranding  indecent assault aanranding 

indict, (press/lay/submit/ 
file charges) 

aanklagen  indict, (press/lay/submit/ 
file charges) 

aanklagen 

indictment (inditement) formele aanklacht  indictment 
(inditement) 

formele aanklacht 

indigenous binnenlands, autochtoon  indigenous binnenlands, autochtoon 
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indirect fire 
2. (fire support) 

1. indirect(gericht) vuur 
2. vuursteun 

 indirect fire 
2. (fire support) 

1. indirect(gericht) vuur 
2. vuursteun 

indiscriminate (attack) niet-selectief, willekeurig, zonder aanziens 
des persoons, zonder rekening te houden 
met 

 indiscriminate (attack) niet-selectief, willekeurig, zonder aanziens 
des persoons, zonder rekening te houden 
met 

indispensable onmisbaar  indispensable onmisbaar 

individual weapon persoonlijk wapen  individual weapon persoonlijk wapen 

inevitable onvermijdelijk  inevitable onvermijdelijk 

infantry(man), (rifleman) infanterie, (infanterist)  infantry(man), 
(rifleman) 

infanterie, (infanterist) 

inflammable, 
(flammable) 

brandbaar, ontvlambaar  inflammable, 
(flammable) 

brandbaar, ontvlambaar 

inflatable opblaasbaar  inflatable opblaasbaar 

inflict (casualties, dis-
ease, damage, injury) 

toebrengen, veroorzaken  inflict (casualties, dis-
ease, damage, injury) 

toebrengen, veroorzaken 

influx toestroom (van vluchtelingen)  influx toestroom (van vluchtelingen) 

informal 
talks/approaches 

geheime/informele besprekingen, 
besprekingen/toenaderingen op laag 
niveau 

 informal 
talks/approaches 

geheime/informele besprekingen, 
besprekingen/toenaderingen op laag niveau 

information gathering verzamelen/vergaring van informatie  information gathering verzamelen/vergaring van informatie 

information provision informatievoorziening/-verspreiding  information provision informatievoorziening/-verspreiding 

informer, (informant) informant, verspieder  informer, (informant) informant, verspieder 

infringe on, (trespass, 
violate) 

inbreuk maken op, aantasten, (schenden, 
overtreden) 

 infringe on, (trespass, 
violate) 

inbreuk maken op, aantasten, (schenden, 
overtreden) 

infringement schending, inbreuk, overtreding  infringement schending, inbreuk, overtreding 

infuse 
2.  insert 

1. inbrengen, laten insijpelen, opvoeren 
(nieuwe eenheden) 
2. inschuiven, tussenvoegen 

 infuse 
2.  insert 

1. inbrengen, laten insijpelen, opvoeren 
(nieuwe eenheden) 
2. inschuiven, tussenvoegen 

ingrained hate diepgewortelde haat  ingrained hate diepgewortelde haat 

inherent, (inseparable) onverbrekelijk, vanzelfsprekend, eigen zijn 
aan, (onlosmakelijk) 

 inherent, (inseparable) onverbrekelijk, vanzelfsprekend, eigen zijn 
aan, (onlosmakelijk) 

inhibit verbieden, beletten  inhibit verbieden, beletten 

initiative (on the -) (op) initiatief   initiative (on the -) (op) initiatief  

injured, (- person, 
wounded, casualty) 

gewonde  injured, (- person, 
wounded, casualty) 

gewonde 

inoperative, (broken 
down, unserviceable) 

uitgevallen, buiten bedrijf, onbruikbaar  inoperative, (broken 
down, unserviceable) 

uitgevallen, buiten bedrijf, onbruikbaar 

inquiry, (enquiry, 
investigation, 
examination) 

onderzoek  inquiry, (enquiry, 
investigation, 
examination) 

onderzoek 

insert invoegen, tussenvoegen  insert invoegen, tussenvoegen 

insignia, (badge) onderscheidingsteken  insignia, (badge) onderscheidingsteken 

insoluble onoplosbaar  insoluble onoplosbaar 

installation, (facility) installatie, inrichting  installation, (facility) installatie, inrichting 

instigate, (incite) aanzetten, aanstichten  instigate, (incite) aanzetten, aanstichten 

instruct instrueren, opdragen  instruct instrueren, opdragen 

insult beledigen  insult beledigen 

insurgency (forces), 
(uprising) 

opstand, (opstandige elementen, guerrilla-
troepen) 

 insurgency (forces), 
(uprising) 

opstand, (opstandige elementen, guerrilla-
troepen) 

insurgent, (freedom 
fighter) 

opstandeling, vrijheidsstrijder  insurgent, (freedom 
fighter) 

opstandeling, vrijheidsstrijder 
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insurmountable 
obstacle 

onoverwinnelijke hindernis  insurmountable 
obstacle 

onoverwinnelijke hindernis 

intangible ongrijpbaar, niet-concreet  intangible ongrijpbaar, niet-concreet 

integrity onaangetast zijn, volledigheid, 
onkreukbaarheid 

 integrity onaangetast zijn, volledigheid, 
onkreukbaarheid 

intend 
2. intent 

1. bedoelen, nastreven 
2. bedoeling, doelstelling 

 intend 
2. intent 

1. bedoelen, nastreven 
2. bedoeling, doelstelling 

interdict afgrendelen, blokkeren, ontzeggen  interdict afgrendelen, blokkeren, ontzeggen 

interfere, (intervene) inmengen, storen, (tussen beiden komen)  interfere, (intervene) inmengen, storen, (tussen beiden komen) 

interim tijdelijk, voorlopig, overgangs...  interim tijdelijk, voorlopig, overgangs... 

interlocutor, (counterpart 
in the talks) 

gesprekspartner  interlocutor, 
(counterpart in the talks) 

gesprekspartner 

intermediary, (mediator, 
go-between) 
2. envoy, representative 

1. bemiddelaar, tussenpersoon 
2. (af)gezant 

 intermediary, (mediator, 
go-between) 
2. envoy, representative 

1. bemiddelaar, tussenpersoon 
2. (af)gezant 

intermingle zich mengen met/onder  intermingle zich mengen met/onder 

internalize 
2. command, master 

1. in zich opnemen, leren beheersen (taal) 
2. beheersen (kennis) 

 internalize 
2. command, master 

1. in zich opnemen, leren beheersen (taal) 
2. beheersen (kennis) 

internally displaced 
person 

ontheemde, vluchteling binnen eigen 
landsgrenzen 

 internally displaced 
person 

ontheemde, vluchteling binnen eigen 
landsgrenzen 

international customary 
law 

internationaal gewoonterecht  international 
customary law 

internationaal gewoonterecht 

international 
personality 

internationale rechtspersoon  international 
personality 

internationale rechtspersoon 

internee geïnterneerde  internee geïnterneerde 

internment camp interneringskamp  internment camp interneringskamp 

interpose tussen de strijdende partijen (op)stellen  interpose tussen de strijdende partijen (op)stellen 

interpositioning stationering van troepen tussen de 
strijdende partijen 

 interpositioning stationering van troepen tussen de 
strijdende partijen 

interpret  uitleggen, opvatten  interpret  uitleggen, opvatten 

interpreter, (translator) tolk, (vertaler)  interpreter, (translator) tolk, (vertaler) 

interrogator ondervrager  interrogator ondervrager 

intersection kruising, insnijding (kruispeiling)  intersection kruising, insnijding (kruispeiling) 

inter-state tussen staten  inter-state tussen staten 

intervene tussen beide komen, ingrijpen, zich 
bemoeien met 

 intervene tussen beide komen, ingrijpen, zich 
bemoeien met 

intractable problem hardnekkig/lastig/weerbarstig probleem  intractable problem hardnekkig/lastig/weerbarstig probleem 

intransigence  onverzoenlijkheid, koppigheid, starheid 
(niet compromisbereid) 

 intransigence  onverzoenlijkheid, koppigheid, starheid 
(niet compromisbereid) 

intra-state binnenstatelijk, binnenlands  intra-state binnenstatelijk, binnenlands 

intruder 
2. intrusive 

1. indringer 
2. indringend, doordringend 

 intruder 
2. intrusive 

1. indringer 
2. indringend, doordringend 

invade 
2. invasion, incursion 

1. binnenvallen 
2. inval 

 invade 
2. invasion, incursion 

1. binnenvallen 
2. inval 

inventory control telling, bestandsopname  inventory control telling, bestandsopname 

investigate thoroughly, 
(scrutinize) 

grondig onderzoeken, nauwkeurig  
bestuderen 

 investigate thoroughly, 
(scrutinize) 

grondig onderzoeken, nauwkeurig  
bestuderen 

investments, (initial 
costs) 

verwervingskosten  investments, (initial 
costs) 

verwervingskosten 

inviolability (of 
documents) 

onschendbaarheid,  ontoegankelijkheid  inviolability (of 
documents) 

onschendbaarheid,  ontoegankelijkheid 

involved parties betrokken partijen  involved parties betrokken partijen 
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involvement betrokkenheid, participatie  involvement betrokkenheid, participatie 

irradicable onuitroeibaar, (onuitwisbaar)  irradicable onuitroeibaar, (onuitwisbaar) 

irreconcilable onverzoenbaar, onverenigbaar  irreconcilable onverzoenbaar, onverenigbaar 

irregular, (guerrilla) guerrillastrijder  irregular, (guerrilla) guerrillastrijder 

irreproachable, 
(impeccable) 

onbesmet, onberispelijk, (smetteloos, 
feilloos) 

 irreproachable, 
(impeccable) 

onbesmet, onberispelijk, (smetteloos, 
feilloos) 

issuance (of orders) uitgifte, verstrekking (orderuitgifte)  issuance (of orders) uitgifte, verstrekking (orderuitgifte) 

issue, (item, matter) 1. onderwerp, kwestie, aangelegenheid 
2. verstrekking, uitgave (oplage) 
3. onderwerp van aandacht/actualiteit/ 
discussie, kernpunt/strijdpunt 

 issue, (item, matter) 1. onderwerp, kwestie, aangelegenheid 
2. verstrekking, uitgave (oplage) 
3. onderwerp van aandacht/actualiteit/ 
discussie, kernpunt/strijdpunt 

issue, hot -, (hot item) actueel onderwerp  issue, hot -, (hot item) actueel onderwerp 

item onderwerp, voorwerp, artikel  item onderwerp, voorwerp, artikel 

itinerary,  
2. (avenue of) approach, 
approach route, corridor 

1. (reis)route, reisplan, verplaatsingsroute 
2. naderingsweg/-route, (nadering) 

 itinerary,  
2. (avenue of) approach, 
approach route, corridor 

1. (reis)route, reisplan, verplaatsingsroute 
2. naderingsweg/-route, (nadering) 

 

J 

 
jam, (failure, interference, 
deficiency, break down) 

defect, storing, mankement  jam, (failure, deficiency, 
break down, interference) 

defect, storing, mankement 

jammer stoorzender  jammer stoorzender 

jeopardize, (endanger, 
imperil, place at risk) 

in gevaar brengen  jeopardize, (endanger, 
imperil, place at risk) 

in gevaar brengen 

job interview sollicitatiegesprek  job interview sollicitatiegesprek 

join, (affiliate/associate 
with) 

toetreden, zich aansluiten bij  join, (affiliate/associate 
with) 

toetreden, zich aansluiten bij 

joint krijgsmachtdeeloverschrijdend, 
gezamenlijk 

 joint krijgsmachtdeeloverschrijdend, 
gezamenlijk 

joint statement gemeenschappelijke verklaring  joint statement gemeenschappelijke verklaring 

judgement 1. beoordelingsvermogen, oordeel 
2. gerechtelijke uitspraak/beslissing  

 judgement 1. beoordelingsvermogen, oordeel 
2. gerechtelijke uitspraak/beslissing  

judicial decision/settle-
ment, (judgement, 
adjudication, verdict, 
sentence) 

gerechtelijk(e) oordeel/uitspraak/ 
beslissing/vonnis 

 judicial 
decision/settle-ment, 
(judgement, adjudication, 
verdict, sentence) 

gerechtelijk(e) oordeel/uitspraak/ 
beslissing/ vonnis 

judicial proceedings juridische procedure(s), rechtsgang  judicial proceedings juridische procedure(s), rechtsgang 

jumpy, (edgy, tense) zenuwachtig, ongedurig, gespannen  jumpy, (edgy, tense) zenuwachtig, ongedurig, gespannen 

junior officer, (company-
grade officer) 

subaltern officier  junior officer, 
(company-grade officer) 

subaltern officier 

junction 
2. railroad hub 
3. node 

1. verbinding, knooppunt, kruispunt 
(cross-roads) 
2. spoorwegknooppunt 
3. verbindingsknooppunt 

 junction 
2. railroad hub 
3. node 

1. verbinding, knooppunt, kruispunt, 
(cross-roads) 
2. spoorwegknooppunt 
3. verbindingsknooppunt 

jurisdiction 1. rechtsbevoegdheid, juridisch ressort 
2. rechtspraak, rechtspreking  
N.B. jurisprudentie = case law 

 jurisdiction 1. rechtsbevoegdheid, juridisch ressort 
2. rechtspraak, rechtspreking 
N.B. jurisprudentie = case law 

just, (justly) eerlijk, juist, correct, (terecht)  just, (justly) eerlijk, juist, correct, (terecht) 

jusitice, do - (iemand) recht doen, in het gelijk stellen  jusitice, do - (iemand) recht doen, in het gelijk stellen 

justified rechtvaardig, gerechtvaardigd  justified rechtvaardig, gerechtvaardigd 
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justify rechtvaardigen, verdedigen, vergeven, 
verontschuldigen, staven (van bewering) 

 justify rechtvaardigen, verdedigen, vergeven, 
verontschuldigen, staven (van bewering) 

 

K 

 
keep at bay in bedwang houden, tegenhouden, onder 

de duim houden, op afstand houden 
 keep at bay in bedwang houden, tegenhouden, onder 

de duim houden, op afstand houden 

kernel, (core, hub) kern  kernel, (core, hub) kern 

kerosene 
2. petrol, gasoline 
3. paraffin 

1. kerosine, petroleum 
2. benzine 
3. parafine, petroleum, kerosine 

 kerosene 
2. petrol, gasoline 
3. paraffin 

1. kerosine 
2. benzine 
3. parafine, petroleum, kerosine 

key area belangrijk/vitaal gebied  key area belangrijk/vitaal gebied 

key point kernpunt  key point kernpunt 

kidnapping, (abduction) ontvoering  kidnapping, (abduction) ontvoering 

killed in action [KIA] gesneuveld  killed in action [KIA] gesneuveld 

kindle aansteken, vlam doen vatten  kindle aansteken, vlam doen vatten 

kingpin hoofdbout, spil(as), centrale figuur  kingpin hoofdbout, spil(as), centrale figuur 

kinship, (extended 
family) 

verwantschap  kinship, (extended 
family) 

verwantschap 

kit, (set, equipment) uitrusting, gereedschapsset  kit, (set, equipment) uitrusting, gereedschapsset 

kit-bag plunjezak  kit-bag plunjezak 

K-kill (complete/ 
catastrophic kill) 

uitschakeling van materieel, 
buitengevechtstelling 

 K-kill (complete/ 
catastrophic kill) 

uitschakeling van materieel, 
buitengevechtstelling 

knock out, (put out of 
action, disable) 

uitschakelen, buiten gevecht stellen  knock out, (put out of 
action, disable) 

uitschakelen, buiten gevecht stellen 

knot [kn.] knoop (een zeemijl per uur)  knot [kn.] knoop (een zeemijl per uur) 

 

L 

 
lack of,  (in short supply, 
scarce, running low) 

gebrek aan, (schaars)  lack of,  (in short supply, 
scarce, running low) 

gebrek aan, (schaars) 

landmark 1. terreinkenmerk, oriëntatiepunt 
2. belangrijk moment 

 landmark 1. terreinkenmerk, oriëntatiepunt 
2. belangrijk moment 

lane, (gap) opening/doorgang in een mijnenveld, 
(onderbreking) 

 lane, (gap) opening/doorgang in een mijnenveld, 
(onderbreking) 

large, at - 1. in het grotere geheel, globaal gesproken 
2. op vrije voeten (zijn) 

 large, at - 1. in het grotere geheel, globaal gesproken 
2. op vrije voeten (zijn) 

laser target designator 
[LTD] 

laserdoelaanwijzer/-aanstralingsapparaat  laser target designator 
[LTD] 

laserdoelaanwijzer/-aanstralingsapparaat 

latitude breedtegraad  latitude breedtegraad 

launch/mount an attack een aanval inzetten/optuigen  launch/mount an 
attack 

een aanval inzetten/optuigen 

launcher lanceerinrichting  launcher lanceerinrichting 

law enforcement 
personnel 
2. police officer, (police) 
constabel [PC] 

1. politiepersoneel 
2. politieman 

 law enforcement 
personnel 
2. police officer, (police) 
constabel  [PC] 

1. politiepersoneel 
2. politieman 
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lay 1. richten, in de richting brengen 
(vuurmond) 
2. leggen (mijnen) 

 lay 1. richten, in de richting brengen 
(vuurmond) 
2. leggen (mijnen) 

lay/press/file charges aanklagen, aanklacht indienen  lay/press/file charges aanklagen, aanklacht indienen 

lay the groundwork for de basis (fundament) leggen voor  lay the groundwork for de basis (fundament) leggen voor 

lay waste to, (devastate, 
ravage) 

verwoesten  lay waste to, (devastate, 
ravage) 

verwoesten 

lead, (conduct 
negotiations) 

1. leiden (onderhandelingen) 
2. spoor, aanwijzing, hint 
3. voorhoud(hoek) 

 lead, (conduct 
negotiations) 

1. leiden (onderhandelingen) 
2. spoor, aanwijzing, hint 
3. voorhoud(hoek) 

lead nation land dat de leiding neemt/heeft bij de 
uitvoering van een VN-operatie/PSO 

 lead nation land dat de leiding neemt/heeft bij de 
uitvoering van een VN-operatie/PSO 

lead time voorbereidingstijd, opstartperiode  lead time voorbereidingstijd, opstartperiode 

leaflet pamflet  leaflet pamflet 

leak lek(ken), laten uitlekken/doorschemeren  leak lek(ken), laten uitlekken/doorschemeren 

legal, (lawful, legitimate) rechtmatig, legaal  legal, (lawful, legitimate) rechtmatig, legaal 

legal adviser/ 
counsel(lor) 

juridisch adviseur  legal adviser/ 
counsel(lor) 

juridisch adviseur 

legally binding wettelijk verplichtend, bindend (uitspraak)  legally binding wettelijk verplichtend, bindend (uitspraak) 

legend, (key of symbols) legenda  legend, (key of symbols) legenda 

legitimacy rechtmatigheid  legitimacy rechtmatigheid 

lethal force, (fire for 
effect) 

gericht vuur, dodelijk geweld  lethal force, (fire for 
effect) 

gericht vuur, dodelijk geweld 

level of command bevelsniveau  level of command bevelsniveau 

level of occupancy vullingsgraad, bezettingsgraad  level of occupancy vullingsgraad, bezettingsgraad 

level-headed bezadigd, evenwichtig, bezonnen  level-headed bezadigd, evenwichtig, bezonnen 

lever 
2. cocking lever 
3. safety lever/catch 
4. magazine catch 

1. hefboom, pal 
2. spanhefboom van wapen 
3. veiligheidspal 
4. magazijnpal 

 lever 
2. cocking lever 
3. safety lever/catch 
4. magazine catch 

1. hefboom, pal 
2. spanhefboom van wapen 
3. veiligheidspal 
4. magazijnpal 

leverage invloed, macht  leverage invloed, macht 

liability aansprakelijkheid, risico  liability aansprakelijkheid, risico 

liaison officer [LSO] 
2. signal/communications 
officer 

1. liaisonofficier [lso] 
2. verbindingsofficier 

 liaison officer [LSO] 
2. signal/communications 
officer 

1. liaisonofficier [lso] 
2. verbindingsofficier 

liberate, (free) bevrijden  liberate, (free) bevrijden 

liberty (freedom) of the 
press 

persvrijheid  liberty (freedom) of 
the press 

persvrijheid 

life, storage - (maximum) opslagduur  life, storage - (maximum) opslagduur 

lifestock veestapel  lifestock veestapel 

lift (an arms embargo) 1. opheffen, beëindigen 
2. optillen, ophijsen 

 lift (an arms embargo) 1. opheffen, beëindigen 
2. optillen, ophijsen 

lifting gear hijsuitrusting  lifting gear hijsuitrusting 

line of communication aanvoerlijn  line of communication aanvoerlijn 

link schakel, verbindingsstuk, verbindingslijn  link schakel, verbindingsstuk, verbindingslijn 

link up 
2. link-up operation 

1. samenkomen, elkaar opzoeken, zich 
treffen 
2. aansluiting met luchtgelande eenheid 

 link up 
2. link-up operation 

1. samenkomen, elkaar opzoeken, zich 
treffen 
2. aansluiting met luchtgelande eenheid 

liquidation of a mission afronding(sfase) van een missie  liquidation of a mission afronding(sfase) van een missie 

live round scherp projectiel/schot  live round scherp projectiel/schot 

living conditions leefomstandigheden  living conditions leefomstandigheden 

load and lock (door)laden en op Veilig stellen  load and lock (door)laden en op Veilig stellen 
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loaded and locked 
(round in chamber) 

doorgeladen (wapen)  loaded and locked 
(round in chamber) 

doorgeladen (wapen) 

loaded and made safe 
(safety on), no round in 
chamber 

halfgeladen en op Veilig gesteld  loaded and made safe 
(safety on), no round 
in chamber 

halfgeladen en op Veilig gesteld 

local government/ 
administration, 
(municipal authorities) 

plaatselijk/gemeentelijk bestuur, 
gemeentelijke instanties 

 local government/ 
administration, 
(municipal authorities) 

plaatselijk/gemeentelijk bestuur, 
gemeentelijke instanties 

locate, (fix) 
2. plot 

1. plaatsbepalen, (plaats vastleggen) 
2. plaats aangeven/weergeven 

 locate, (fix) 
2. plot 

1. plaatsbepalen, (plaats vastleggen) 
2. plaats aangeven/weergeven 

lodge/submit a protest een protest indienen  lodge/submit a protest een protest indienen 

lodging, (accommodation) onderkomen  lodging, 
(accommodation) 

onderkomen 

lodgement basiskamp, uitvalsbasis, (vaste voet)  lodgement basiskamp, uitvalsbasis, (vaste voet) 

log 1. inschrijven, optekenen (in logboek) 
2. hout kappen (in blokken) 

 log 1. inschrijven, optekenen (in logboek) 
2. hout kappen (in blokken) 

longitude lengtegraad  longitude lengtegraad 

looting, (pillage) plundering  looting, (pillage) plundering 

lorry, (truck) vrachtauto  lorry, (truck) vrachtauto 

lose one's temper zelfbeheersing verliezen  lose one's temper zelfbeheersing verliezen 

losses, (attrition) verliezen, uitval  losses, (attrition) verliezen, uitval 

low intensity conflict 
[LIC] 

conflict met een laag geweldsniveau  low intensity conflict 
[LIC] 

conflict met een laag geweldsniveau 

lubricant smeermiddel, smeerolie  lubricant smeermiddel, smeerolie 

 

M 

 
magazine catch 
2. catch 

1. magazijnborgpal/-borging (van wapen) 
2. gesp, pal, vangen, begrijpen 

 magazine catch 
2. catch 

1. magazijnborgpal/-borging (van wapen) 
2. gesp, pal, vangen, begrijpen 

maim, (mutilate, sever) 
2. decapitate 
3. slit 

1. verminken, (afhakken) 
2. onthoofden 
3. doorsnijden, opensnijden 

 maim, (mutilate, sever) 
2. decapitate 
3. slit 

1. verminken, (afhakken) 
2. onthoofden 
3. doorsnijden, opensnijden 

main, (significant, major, 
important, principal, lead) 

belangrijk(e), voornaamste, hoofd....  main, (significant, major, 
important, principal, lead) 

belangrijk(e), voornaamste, hoofd.... 

maintain handhaven, in stand houden, voortzetten  maintain handhaven, in stand houden, voortzetten 

maintain contact/ liaison verbinding (onder)houden  maintain contact/ 
liaison 

verbinding (onder)houden 

maintain peace/the ceasefire vrede bewaren, bestand handhaven  maintain peace/the 
ceasefire 

vrede bewaren, bestand handhaven 

make an agreement/ 
settlement 

een contract/afspraak/regeling 
overeenkomen, tot een 
regeling/overeenkomst komen 

 make an agreement/ 
settlement 

een contract/afspraak/regeling 
overeenkomen, tot een 
regeling/overeenkomst komen 

make an arrangement regelingen/voorzieningen treffen  make an arrangement regelingen/voorzieningen treffen 

malevolent kwaadwillig, moedwillig, niet te goeder 
trouw 

 malevolent kwaadwillig, moedwillig, niet te goeder 
trouw 

malicit activity onwettige/misdadige/schadelijke 
activiteiten 

 malicit activity onwettige/misdadige/schadelijke 
activiteiten 

malnutrition  ondervoeding  malnutrition  ondervoeding 
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maltreat, (ill-treat, mistreat, 
abuse) 
2. molest 
3. indecent assault 

1. mishandelen, slecht behandelen 
2. mishandelen, geweld gebruiken 
3. aanranding 

 maltreat, (ill-treat, 
mistreat, abuse) 
2. molest 
3. indecent assault 

1. mishandelen, slecht behandelen 
2. mishandelen, geweld gebruiken 
3. aanranding 

man, (manning) bemannen, vullen met personeel  man, (manning) bemannen, vullen met personeel 

mandatory, (obligatory) 
2. forced 

1. verplicht 
2. gedwongen 

 mandatory, (obligatory) 
2. forced 

1. verplicht 
2. gedwongen 

man-portable draagbaar (in manlasten)  man-portable draagbaar (in manlasten) 

manpower, (personnel, 
manning, staff) 
2. establishment 

1. personeel, personele vulling 
2. toegestane personele vulling 

 manpower, (personnel, 
manning, staff) 
2. establishment 

1. personeel, personele vulling 
2. toegestane personele vulling 

manual handboek  manual handboek 

marauding gang plunderende bende  marauding gang plunderende bende 

marine 
2. sailor 

1. marinier 
2. marineman 

 marine 
2. sailor 

1. marinier 
2. marineman 

maritime, (naval) maritiem, marine...  maritime, (naval) maritiem, marine... 

marking, (marker) markeren, markering, teken  marking, (marker) markeren, markering, teken 

marriage of convenience (letterlijk: verstandshuwelijk), vreedzaam 
naast elkaar bestaan, compromisoplossing, 
samenwerking tussen (voormalige) 
tegenstanders 

 marriage of 
convenience 

(letterlijk: verstandshuwelijk), vreedzaam 
naast elkaar bestaan, compromisoplossing, 
samenwerking tussen (voormalige) 
tegenstanders 

marshalling area verzamelgebied/formeringsgebied, meestal 
in het achtergebied of verder van het front 

 marshalling area verzamelgebied/formeringsgebied, meestal 
in het achtergebied of verder van het front 

martial law, (military 
rule/jurisdiction) 

militair bestuur, militaire rechtspleging  martial law, (military 
rule/jurisdiction) 

militair bestuur, militaire rechtspleging 

mass casualties massale slachtoffers/verliezen  mass casualties massale slachtoffers/verliezen 

mass exodus massale uittocht/vlucht  mass exodus massale uittocht/vlucht 

mass fires (indirecte) vuren concentreren tegen een 
doel 

 mass fires (indirecte) vuren concentreren tegen een 
doel 

massed direct fires, surprise - 
- - 

vuuroverval  massed direct fires, 
surprise - - - 

vuuroverval 

materiel, (equipment, kit, set, 
assembly) 

materieel, uitrusting, (samenstel, 
uitrusting) 

 materiel, (equipment, 
kit, set, assembly) 

materieel, uitrusting, (samenstel, 
uitrusting) 

materials handling equipment goederenomslag-/verwerkingsapparatuur, 
magazijnuitrusting 

 materials handling 
equipment 

goederenomslag-/verwerkingsapparatuur, 
magazijnuitrusting 

matter of dispute/ conflict onderwerp van discussie/conflict, 
strijdpunt 

 matter of dispute/ 
conflict 

onderwerp van discussie/conflict, strijdpunt 

matter-of-fact way, (no-
nonsense) 

nuchter, zakelijk, onaangedaan  matter-of-fact way, 
(no-nonsense) 

nuchter, zakelijk, onaangedaan 

meal ready to eat [MRE] gevechtsrantsoen  meal ready to eat 
[MRE] 

gevechtsrantsoen 

meaningful  zinvol, zinnig  meaningful  zinvol, zinnig 

means, (resources, assets) middelen  means, (resources, 
assets) 

middelen 

measure maatregel  measure maatregel 

meddle, (interfere) zich bemoeien met, zich mengen in  meddle, (interfere) zich bemoeien met, zich mengen in 

media, mass - publieke media  media, mass - publieke media 

media coverage/ footage media-aandacht, nieuwsvoorziening  media coverage/ 
footage 

media-aandacht, nieuwsvoorziening 

median line centrale lijn, middenlijn  median line centrale lijn, middenlijn 

mediate, (conciliate) bemiddelen  mediate, (conciliate) bemiddelen 

mediator, (go-between) bemiddelaar  mediator, (go-between) bemiddelaar 
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medical attendant verpleger  medical attendant verpleger 

medical treatment facility 
[MTF] 

geneeskundige inrichting  medical treatment 
facility [MTF] 

geneeskundige inrichting 

medium, through the - door middel van, door tussenkomst van  medium, through the - door middel van, door tussenkomst van 

medium-term (op de) middellange termijn  medium-term (op de) middellange termijn 

meeting ontmoeting, vergadering, samenkomst  meeting ontmoeting, vergadering, samenkomst 

meeting engagement 
(encounter attack) 

ontmoetingsgevecht  meeting engagement 
(encounter attack) 

ontmoetingsgevecht 

member 
2. member state 

1. lid, deelnemer 
2. lidstaat 

 member 
2. member state 

1. lid, deelnemer 
2. lidstaat 

mercenary huurling  mercenary huurling 

merge samensmelten, samenkomen  merge samensmelten, samenkomen 

meticulous zeer nauwkeurig  meticulous zeer nauwkeurig 

migrate wegtrekken  migrate wegtrekken 

mil (milliradian) duizendste  mil (milliradian) duizendste 

military administration militair bestuur  military administration militair bestuur 

military/royal consta-bulary, 
(regimental police) [MP] 

marechaussee, militaire politie  military/royal consta-
bulary, (regimental 
police) [MP] 

marechaussee, militaire politie 

military exclusion zone verboden gebied onder militair toezicht  military exclusion zone verboden gebied onder militair toezicht 

military presence (large - -) (grote) troepensterkte  military presence 
(large - -) 

(grote) troepensterkte 

militiaman, (paramilitary) lid van militie  militiaman, 
(paramilitary) 

lid van militie 

mine awareness bewustwording/opleiding m.b.t. 
mijnengevaar 

 mine awareness bewustwording/opleiding m.b.t. 
mijnengevaar 

mine clearance, (demining) mijnenruiming  mine clearance, 
(demining) 

mijnenruiming 

mine detection, (mine/ bomb 
reconnaissance) 

mijndetectie, mijn-/bomverkenning  mine detection, (mine/ 
bomb reconnaissance) 

mijndetectie, mijn-/bomverkenning 

minority rights rechten van minderheden  minority rights rechten van minderheden 

minutes verslag (van een vergadering), notulen  minutes verslag (van een vergadering), notulen 

miscarriage of justice gerechtelijke dwaling  miscarriage of justice gerechtelijke dwaling 

miscellaneous diverse (onderwerpen), overige 
zaken/punten 

 miscellaneous diverse (onderwerpen), overige 
zaken/punten 

misconception, (misjudgement) misvatting, foutieve veronderstelling  misconception, 
(misjudgement) 

misvatting, foutieve veronderstelling 

misdemeanor, (mis-behaviour, 
misconduct) 

misdraging, (wangedrag)  misdemeanor, (mis-
behaviour, misconduct) 

misdraging, (wangedrag) 

misery, (hardship, ordeal, 
plight) 

ellende, misère, (ontbering, beproeving)  misery, (hardship, 
ordeal, plight) 

ellende, misère, (ontbering, beproeving) 

misfire 
2. dud 

1. weigering (van ontsteking), weigeraar 
2. blindganger, ongesprongen 
(sub)projectiel  

 misfire 
2. dud 

1. weigering (van ontsteking), weigeraar 
2. blindganger, ongesprongen 
(sub)projectiel  

misjudgement, (misconception) foutieve veronderstelling/inschatting, 
onjuist oordeel, verkeerde beoordeling 

 misjudgement, 
(misconception) 

foutieve veronderstelling/inschatting, 
onjuist oordeel, verkeerde beoordeling 

misleading, (deceptive) misleidend, verwarrend  misleading, (deceptive) misleidend, verwarrend 

misquote verkeerd/onjuist citaat, foute weergave  misquote verkeerd/onjuist citaat, foute weergave 

mission, (assignment) 1. opdracht, taak 
2. groep met een opdracht/missie 
(diplomatieke missie/afvaardiging) 

 mission, (assignment) 1. opdracht, taak 
2. groep met een opdracht/missie 
(diplomatieke missie/afvaardiging) 

missing in action [MIA] militaire vermiste (na gevechtsactie)  missing in action [MIA] militaire vermiste (na gevechtsactie) 
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mission creep geleidelijke taakverschuivingen of 
mandaatoverschrijdingen bij de uitvoering 
van een missie 

 mission creep geleidelijke taakverschuivingen of 
mandaatoverschrijdingen bij de uitvoering 
van een missie 

mission drift eigenmachtige/ongecontroleerde 
uitbreiding van een mandaat/missie 

 mission drift eigenmachtige/ongecontroleerde 
uitbreiding van een mandaat/missie 

mission-essential essentieel/cruciaal voor de uitvoering van 
de opdracht/missie 

 mission-essential essentieel/cruciaal voor de uitvoering van 
de opdracht/missie 

mission-oriented (command) opdrachtgericht (commandovoering)  mission-oriented 
(command) 

opdrachtgericht (commandovoering) 

mission termination  activiteiten gericht op het beëindigen van 
een missie (gevolgd door mission 
liquidation) 

 mission termination  activiteiten gericht op het beëindigen van 
een missie (gevolgd door mission 
liquidation) 

mission-type orders/ tactics opdrachtgerichte commandovoering  mission-type orders/ 
tactics 

opdrachtgerichte commandovoering 

mistreat, (ill-treat,  maltreat, 
bully) 

mishandelen, slecht/onrechtvaardig 
behandelen 

 mistreat, (ill-treat,  
maltreat, bully) 

mishandelen, slecht/onrechtvaardig 
behandelen 

mistrustful wantrouwend  mistrustful wantrouwend 

misunderstanding, (wrong 
picture, misrepresentation) 

misverstand, verkeerd begrip/beeld, 
(onjuiste voorstelling) 

 misunderstanding, 
(wrong picture, 
misrepresentation) 

misverstand, verkeerd begrip/beeld, 
(onjuiste voorstelling) 

misuse, (abuse) misbruik(en)  misuse, (abuse) misbruik(en) 

mitigate, (alleviate, moderate) verminderen, kalmeren, verlichten, 
verzachten, matigen, lenigen 

 mitigate, (alleviate, 
moderate) 

verminderen, kalmeren, verlichten, 
verzachten, matigen, lenigen 

mob (opgewonden) menigte  mob (opgewonden) menigte 

mobile checkpoint beweeglijk/verplaatsbaar controlepunt  mobile checkpoint beweeglijk/verplaatsbaar controlepunt 

mock-up model, namaaksysteem (opleidingsmiddel)  mock-up model, namaaksysteem (opleidingsmiddel) 

moderation, (mitigation, 
alleviation) 

matiging, verzachting, (verlichting)  moderation, (mitigation, 
alleviation) 

matiging, verzachting, (verlichting) 

molest mishandelen, geweld gebruiken  molest mishandelen, geweld gebruiken 

monitor waarnemen, waarnemer, controleren, 
bewaken 

 monitor waarnemen, waarnemer, controleren, 
bewaken 

monitoring zone waarnemings- en controlezone  monitoring zone waarnemings- en controlezone 

mop up 
2. sweep, search 

1. zuiveren (van gebied), ‘schoonvegen’ 
2. doorzoeken 

 mop up 
2. sweep, search 

1. zuiveren (van gebied), ‘schoonvegen’ 
2. doorzoeken 

mores zeden  mores zeden 

mortar, (mortar tube) 
2. - bomb 

1. mortier 
2. mortiergranaat/-projectiel 

 mortar, (mortar tube) 
2. - bomb 

1. mortier 
2. mortiergranaat/-projectiel 

motorcycle messenger, 
(despatch rider) 

motorordonnans  motorcycle messenger, 
(despatch rider) 

motorordonnans 

motorist, (driver) 
2. occupant 

1. automobilist, bestuurder 
2. inzittende 

 motorist, (driver) 
2. occupant 

1. automobilist, bestuurder 
2. inzittende 

mount 
2. (mounted) 
3. (support) 

1. optuigen, in gang zetten, opzetten 
2. instijgen, ingestegen 
3. steun, voet, houder 

 mount 
2. (mounted) 
3. (support) 

1. optuigen, in gang zetten, opzetten 
2. instijgen, ingestegen 
3. steun, voet, houder 

mounted, (vehicle -) ingestegen, (op een voertuig geplaatst)  mounted, (vehicle -) ingestegen, (op een voertuig geplaatst) 

movement table verplaatsingstabel, marstabel  movement table verplaatsingstabel, marstabel 

mutilate, (maim, sever) verminken  mutilate, (maim, sever) verminken 

mutual agreement wederzijdse instemming/overeenkomst  mutual agreement wederzijdse instemming/overeenkomst 

mutual consideration wederzijdse inachtneming (begripvolle/ 
voorzichtige benadering door beide 
partijen) 

 mutual consideration wederzijdse inachtneming (begripvolle/ 
voorzichtige benadering door beide 
partijen) 
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muzzle  
2. - silencer 

1. monding 
2. geluidsdemper 

 muzzle 
2. - silencer 

1. monding 
2. geluidsdemper 

muzzle flash suppressor mondingsvlamdemper  muzzle flash 
suppressor 

mondingsvlamdemper 

 

N 

 
name badge/tag naamplaatje  name badge/tag naamplaatje 

national contingent 
commander 

commandant van de nationele component 
in een internationale militaire organisatie 

 national contingent 
commander 

commandant van de nationele component in een 
internationale militaire organisatie 

national shrine nationaal erfgoed/heiligdom  national shrine nationaal erfgoed/heiligdom 

nationals nationale bevolking (staatburgers, 
ingezetenen, autochtonen) 

 nationals nationale bevolking (staatburgers, ingezetenen, 
autochtonen) 

natural disaster natuurramp  natural disaster natuurramp 

negatively influence, 
(harm) 

negatief beïnvloeden, (schaden)  negatively influence, 
(harm) 

negatief beïnvloeden, (schaden) 

negotiate/broker an 
agreement/settlement 

een overeenkomst uitonderhandelen  negotiate/broker an 
agreement/settlement 

een overeenkomst uitonderhandelen 

negotiations, (talks) onderhandelingen, (besprekingen)  negotiations, (talks) onderhandelingen, (besprekingen) 

net(work) control 
station [NCS] 

netcontrolestation [ncs]  net(work) control 
station [NCS] 

netcontrolestation [ncs] 

neutralize neutraliseren, buiten gevecht stellen  neutralize neutraliseren, buiten gevecht stellen 

neutralized/ 
demilitarized zone 
2. no-man’s land, buffer 
zone 

1. gedemilitariseerde zone, niemandsland 
2. bufferzone 

 neutralized/ 
demilitarized zone 
2. no-man’s land, buffer 
zone 

1. gedemilitariseerde zone, niemandsland 
2. bufferzone 

nip in the bud in de kiem smoren  nip in the bud in de kiem smoren 

no-fly zone zone met vliegverbod  no-fly zone zone met vliegverbod 

non-aligned, (non-
partisan) 

onafhankelijk, niet aangesloten bij een der 
partijen, (neutraal) 

 non-aligned, (non-
partisan) 

onafhankelijk, niet aangesloten bij een der 
partijen, (neutraal) 

non-binding vrijblijvend, onverbindend  non-binding vrijblijvend, onverbindend 

non-combatant 
evacuation operation 
[NEO] 
2. extraction 

1. evacuatie-operatie van burgers 
2. evacuatie van militairen 

 non-combatant 
evacuation operation 
[NEO] 
2. extraction 

1. evacuatie-operatie van burgers 
2. evacuatie van militairen 

non-commissioned 
officer [NCO] 
2. warrant officer 

1. onderofficier 
2. hoogste onderofficier(srangen) 

 non-commissioned 
officer [NCO] 
2. warrant officer 

1. onderofficier 
2. hoogste onderofficier(srangen) 

non-compliance, (non-
observance) 

schenden/overtreden van opgelegde 
(dwang)maatregelen, zich niet houden aan 
internationale sancties 

 non-compliance, (non-
observance) 

schenden/overtreden van opgelegde 
(dwang)maatregelen, zich niet houden aan 
internationale sancties 

non-expendable item gebruiksartikel  non-expendable item gebruiksartikel 

non-governmental 
organization [NGO] 

particuliere - al dan niet internationale - 
hulporganisatie 

 non-governmental 
organization [NGO] 

particuliere - al dan niet internationale - 
hulporganisatie 

non-interference 
(policy) 

afzien van inmenging  non-interference 
(policy) 

afzien van inmenging 

non-lethal weapon niet-letaal wapen   non-lethal weapon niet-letaal wapen  

non-observance het niet in acht nemen van 
regels/afspraken 

 non-observance het niet in acht nemen van regels/afspraken 

non-partisan neutraal  non-partisan neutraal 
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non-perishable (food) houdbaar  non-perishable (food) houdbaar 

non-persistent, 
(volatile) 

niet-blijvend, vluchtig (snel verdampend)  non-persistent, 
(volatile) 

niet-blijvend, vluchtig (snel verdampend) 

non-potable (water) niet-drinkbaar  non-potable (water) niet-drinkbaar 

non-serviceable 
equipment 

af te voeren/stoten materieel  non-serviceable 
equipment 

af te voeren/stoten materieel 

non-violence geweldloosheid  non-violence geweldloosheid 

normal vigilance normale graad van waakzaamheid  normal vigilance normale graad van waakzaamheid 

not applicable [NA], 
(not correct) 

niet van toepassing, ongeldig  not applicable [NA], 
(not correct) 

niet van toepassing, ongeldig 

not correct/valid ongeldig  not correct/valid  ongeldig 

note (with 
appreciation) 

kennisnemen, onderkennen, (met 
waardering) vaststellen 

 note (with 
appreciation) 

kennisnemen, onderkennen, (met waardering) 
vaststellen 

notice 
2. (advise) 

1. opmerken, notitie nemen, melding 
maken 
2. waarschuwen, aankondigen 

 notice 
2. (advise) 

1. opmerken, notitie nemen, melding maken 
2. waarschuwen, aankondigen 

notice time, (ready to 
move time) 

waarschuwingstijd, (reactietijd, 
gereedheid) 

 notice time, (ready to 
move time) 

waarschuwingstijd, (reactietijd, gereedheid) 

nullify 
2. cross out 

1. annuleren, nietig verklaren 
2. doorhalen, wegstrepen 

 nullify 
2. cross out 

1. annuleren, nietig verklaren 
2. doorhalen, wegstrepen 

number 
2. (count) 

1. nummer, getal, (cijfer) 
2. tellen 

 number 
2. (count) 

1. nummer, getal, (cijfer) 
2. tellen 

number plate, (license 
plate) 

kentekenplaat, nummerplaat  number plate, (license 
plate) 

kentekenplaat, nummerplaat 

 

O 

 
obey/observe (the 
laws of the host 
country) 

zich houden aan, in acht nemen, 
respecteren 

 obey/observe (the 
laws of the host 
country) 

zich houden aan, in acht nemen, 
respecteren 

obligatory, (mandatory) verplicht, opgelegd  obligatory, (mandatory) verplicht, opgelegd 

obscured (by smoke) onzichtbaar, niet-waarneembaar  obscured (by smoke) onzichtbaar, niet-waarneembaar 

observance (of human 
rights) 

in acht nemen, respecteren  observance (of human 
rights) 

in acht nemen, respecteren 

observing a ceasefire staakt-het-vuren respecteren/controleren  observing a ceasefire staakt-het-vuren respecteren/controleren 

observing/monitoring 
(a situation) 

observeren, controleren (bewaken)  observing/monitoring 
(a situation) 

observeren, controleren (bewaken) 

obstacle, (obstruction, 
barrier) 

hindernis  obstacle, (obstruction, 
barrier) 

hindernis 

obstruction versperring, verhindering  obstruction versperring, verhindering 

occupant bewoner, ingezetene, inzittende (auto)  occupant bewoner, ingezetene, inzittende (auto) 

occupying force bezettingstroepen  occupying force bezettingstroepen 

occurrence, (event)  gebeurtenis  occurrence, (event)  gebeurtenis 

off duty buiten diensttijd, niet in functie  off duty buiten diensttijd, niet in functie 

offend beledigen, schenden, onheus bejegenen  offend beledigen, schenden, onheus bejegenen 

offender, (trespasser, 
perpetrator, culprit) 

dader, overtreder, schuldige  offender, (trespasser, 
perpetrator, culprit) 

dader, overtreder, schuldige 

offence 
2. administrative - 

1. overtreding, misdrijf, strafbare 
handeling, (kwetsende opmerking) 
2. lichte overtreding 

 offence 
2. administrative - 

4. overtreding, misdrijf, strafbare 
handeling, (kwetsende opmerking) 

2. lichte overtreding 
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officer, duty –  
2. officer in charge 
3. army officer 
4. police officer, 
(constable) [PC] 

4. officier van dienst, dienstdoend 
functionaris 

2. verantwoordelijke commandant/officier 
3. (landmacht)officier 
4. politiefunctionaris/-agent 

 officer, duty –  
2. officer in charge 
3. army officer 
4. police officer, 
(constable), [PC] 

4. officier van dienst, dienstdoend 
functionaris 

2. verantwoordelijke commandant/officier 
3. (landmacht)officier 
4. politiefunctionaris/-agent 

oil bomb napalm-bom  oil bomb napalm-bom 

oil engine dieselmotor  oil engine dieselmotor 

oil fuel  
2. fuel oil, heating oil 
3. diesel oil 
4. paraffin, (kerosene) 

4. petroleum, diesel 
2. stookolie 
3. dieselbrandstof 
4. petroleum (ook: parafine) 

 oil fuel 
2. fuel oil, heating oil 
3. diesel oil 
4. paraffin, (kerosene) 

4. petroleum, diesel 
2. stookolie 
3. dieselbrandstof 
4. petroleum (ook: parafine) 

oil heater, (paraffin 
stove) 

petroleumkachel/-brander  oil heater, (paraffin 
stove) 

petroleumkachel/-brander 

on call op afroep  on call op afroep 

on duty tijdens de dienst, in functie  on duty tijdens de dienst, in functie 

on hand, (available) beschikbaar  on hand, (available) beschikbaar 

on order in opdracht, op nader bevel  on order in opdracht, op nader bevel 

on site ter plaatse  on site ter plaatse 

on stag op de uitkijk  on stag op de uitkijk 

on standby, (ready 
available) 

gereed (staan), direct beschikbaar  on standby, (ready 
available) 

gereed (staan), direct beschikbaar 

on site inspection inspectie ter plaatse  on site inspection inspectie ter plaatse 

on the scene/spot, (on 
site) 

ter plaatse  on the scene/spot, (on 
site) 

ter plaatse 

oncoming event 
2. oncoming traffic 

1. naderende gebeurtenis 
2. tegemoetkomend verkeer, tegenligger(s) 

 oncoming event 
2. oncoming traffic 

1. naderende gebeurtenis 
2. tegemoetkomend verkeer, tegenligger(s) 

opening of fire 
2. open fire 

1. vuuropening 
2. (ge)vechten, vuur openen 

 opening of fire 
2. open fire 

1. vuuropening 
2. (ge)vechten, vuur openen 

operate laten functioneren, in bedrijf houden  operate laten functioneren, in bedrijf houden 

operational operationeel, inzetgereed, gebruiksgereed  operational operationeel, inzetgereed, gebruiksgereed 

operator centralist, bedienaar  operator centralist, bedienaar 

opponent, (enemy, foe, 
adversary) 

tegenstander  opponent, (enemy, foe, 
adversary) 

tegenstander 

opposing force, 
(hostile/enemy forces)  

vijandelijke troepen  opposing force, 
(hostile/enemy forces)  

vijandelijke troepen 

opposite number 
2. counterpart, 
interlocutor 

1. rangsgenoot (aanspreekpunt) in andere 
eenheid/organisatie 
2. gesprekspartner 

 opposite number 
2. counterpart, 
interlocutor 

1. rangsgenoot (aanspreekpunt) in andere 
eenheid/organisatie 
2. gesprekspartner 

oppression, 
(suppression) 

onderdrukking  oppression, 
(suppression) 

onderdrukking 

ordnance wapen(s), geschut, munitie, 
springmiddel(en) 

 ordnance wapen(s), geschut, munitie, 
springmiddel(en) 

organize (the work) indelen, organiseren  organize (the work) indelen, organiseren 

orientation course oriëntatiecursus, kennismaking  orientation course oriëntatiecursus, kennismaking 

originate a smoke 
screen 

een rookscherm produceren  originate a smoke 
screen 

een rookscherm produceren 

originator afzender  originator afzender 

other ranks onderofficieren en lager, (ook: korporaals 
en manschappen/soldaten) 

 other ranks onderofficieren en lager, (ook: korporaals 
en manschappen/soldaten) 

oust verdrijven  oust verdrijven 

out of action buiten gevecht (gesteld)  out of action buiten gevecht (gesteld) 
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out of order, (broken 
down, disabled, 
inoperative) 

buiten bedrijf, uitgevallen, (kapot)  out of order, (broken 
down, disabled, 
inoperative) 

buiten bedrijf, uitgevallen, (kapot) 

OUT-survey UIT-inspectie  OUT-survey UIT-inspectie 

outbreak of hostilities/ 
violence, (eruption of 
violence) 

het uitbreken van vijandelijkheden/geweld, 
uitbarsting van geweld 

 outbreak of hostilities/ 
violence, (eruption of 
violence) 

het uitbreken van vijandelijkheden/geweld, 
uitbarsting van geweld 

outgun over meer/betere wapens beschikken dan  outgun over meer/betere wapens beschikken dan 

outlaw, (prohibit) verbod opleggen, onwettig verklaren, 
(verbieden) 

 outlaw, (prohibit) verbod opleggen, onwettig verklaren, 
(verbieden) 

outlays (financial -), 
(expenses) 

uitgaven  outlays (financial -), 
(expenses) 

uitgaven 

outline in grote lijnen weergeven/schetsen  outline in grote lijnen weergeven/schetsen 

outnumber getalsmatig overwicht hebben  outnumber getalsmatig overwicht hebben 

out-patients clinic, (first 
aid station) 
2. dispensary 

1. polikliniek, (eerste)hulppost 
2. (huis)apotheek 

 out-patients clinic, 
(first aid station) 
2. dispensary 

1. polikliniek, (eerste)hulppost 
2. (huis)apotheek 

out-patient treatment poliklinische behandeling  out-patient treatment poliklinische behandeling 

outpost voorpost, (buitenpost)  outpost voorpost, (buitenpost) 

outrage woede, verontwaardiging, nijd  outrage woede, verontwaardiging, nijd 

outset aanvang, eerste begin  outset aanvang, eerste begin 

outweigh zwaarder wegen dan  outweigh zwaarder wegen dan 

overdue, (in arrears) te laat, vertraagd, (achterstallig)  overdue, (in arrears) te laat, vertraagd, (achterstallig) 

overlay, (foil) oleaat  overlay, (foil) oleaat 

overmatch, 
(overwhelming 
superiority) 

grote meerderheid, absoluut overwicht  overmatch, 
(overwhelming 
superiority) 

grote meerderheid, absoluut overwicht 

overriding 
2. overrule 

1. alles bepalend (belang), met hoogste 
voorrang, (dominant) 
2. overheersen, overwicht hebben, 
iemand’s invloed onderdrukken 

 overriding 
2. overrule 

1. alles bepalend (belang), met hoogste 
voorrang, (dominant) 
2. overheersen, overwicht hebben, 
iemand’s invloed onderdrukken 

overrun 1. overrijden, overspoelen, onder de voet 
lopen 
2. overstromen, overschrijden, overlopen 

 overrun 1. overrijden, overspoelen, onder de voet 
lopen 
2. overstromen, overschrijden, overlopen 

overt open(lijk)  overt open(lijk) 

overview, (overlook, 
oversee, monitor, 
supervise) 

overzicht, (overzien, bewaken)  overview, (overlook, 
oversee, monitor, 
supervise) 

overzicht, (overzien, bewaken) 

owe schuldig zijn, verschulden  owe schuldig zijn, verschulden 

owing to vanwege, op grond van, (ten gevolge van)  owing to vanwege, op grond van, (ten gevolge van) 

 

P 

 
pace setter tijdrijder  pace setter tijdrijder 

pad (rubber) blok op rupsband, verhard/ 
opgevuld platform, kladblok, depper 
(kussentje) 

 pad (rubber) blok op rupsband, verhard/ 
opgevuld platform, kladblok, depper 
(kussentje) 

paradrop dropping/luchtlanding met parachutes  paradrop dropping/luchtlanding met parachutes 
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parameter, 
(precondition) 
2. term, condition 

1. randvoorwaarde 
2. voorwaarde (in contract) 

 parameter, 
(precondition) 
2. term, condition 

1. randvoorwaarde 
2. voorwaarde (in contract) 

paramilitary gang, 
(armed gang/elements) 

paramilitaire bende, bewapende bende  paramilitary gang, 
(armed gang/elements) 

paramilitaire bende, bewapende bende 

paratrooper militaire parachutist  paratrooper militaire parachutist 

parent unit moedereenheid, uitzendende eenheid  parent unit moedereenheid, uitzendende eenheid 

parlimentaire onderhandelaar  parlimentaire onderhandelaar 

parole word, (password, 
countersign) 

wachtwoord  parole word, (password, 
countersign) 

wachtwoord 

partiality 
2. take sides, take the 
side of, (join) 

1. partijdigheid 
2. partij kiezen 

 partiality 
2. take sides, take the 
side of, (join) 

1. partijdigheid 
2. partij kiezen 

participate in, (take 
part) 

deelnemen aan  participate in, (take 
part) 

deelnemen aan 

particularity, 
(peculiarity, 
characteristic) 

kenmerk, bijzonderheid, (eigenaardigheid)  particularity, 
(peculiarity, 
characteristic) 

kenmerk, bijzonderheid, (eigenaardigheid) 

partisan 
2. take sides, take the 
side of 

1. aanhanger, partijganger 
2. partij kiezen 

 partisan 
2. take sides, take the 
side of 

1. aanhanger, partijganger 
2. partij kiezen 

partisan warfare, 
(guerrilla) 

guerrilla(-oorlog)  partisan warfare, 
(guerrilla) 

guerrilla(-oorlog) 

party to a conflict 
2. party to an agreement, 
(signatory) 

1. conflictpartij 
2. verdragspartij, (ondertekenende partij) 

 party to a conflict 
2. party to an agreement, 
(signatory) 

1. conflictpartij 
2. verdragspartij, (ondertekenende partij) 

pass/adopt a 
resolution 

een resolutie aannemen  pass/adopt a 
resolution 

een resolutie aannemen 

pass out, (faint) flauwvallen  pass out, (faint) flauwvallen 

pass time passeertijd (colonne)  pass time passeertijd (colonne) 

passable (terrain) begaanbaar, berijdbaar (practicable)  passable (terrain) begaanbaar, berijdbaar (practicable) 

passage of persons doorlaten van individuen (grens, 
controlepost), verplaatsing door een gebied 
(naar een ander gebied) 

 passage of persons doorlaten van individuen (grens, 
controlepost), verplaatsing door een gebied 
(naar een ander gebied) 

patrol base patrouillebasis  patrol base patrouillebasis 

paved/metalled/ 
hardened road 

verharde weg  paved/metalled/ 
hardened road 

verharde weg 

pay wedde, loon  pay wedde, loon 

payload lading (van vliegtuig, projectiel)  payload lading (van vliegtuig, projectiel) 

peace efforts vredespogingen, inspanningen voor een 
vredesakkoord (peace accord) 

 peace efforts vredespogingen, inspanningen voor een 
vredesakkoord (peace accord) 

peace implementation uitvoering/toepassing van een 
vredesregeling (tot werking brengen) 

 peace implementation uitvoering/toepassing van een 
vredesregeling (tot werking brengen) 

peaceful settlement (of 
a dispute) 

vreedzame beslechting/oplossing (van een 
conflict) 

 peaceful settlement (of 
a dispute) 

vreedzame beslechting/oplossing (van een 
conflict) 

peacekeeping force militaire eenheid met een vredesbewarende 
missie 

 peacekeeping force militaire eenheid met een vredesbewarende 
missie 

peculiarity, 
(particularity, 
characteristic) 

eigenaardigheid, bijzonderheid, (kenmerk)  peculiarity, 
(particularity, 
characteristic) 

eigenaardigheid, bijzonderheid, (kenmerk) 

penalize, (punish) strafbaar stellen, (straffen)  penalize, (punish) strafbaar stellen, (straffen) 

pending in afwachting van  pending in afwachting van 
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perceive, (sense, 
experience) 

bemerken, ondervinden, ervaren, 
ondergaan 

 perceive, (sense, 
experience) 

bemerken, ondervinden, ervaren, 
ondergaan 

perception opvatting/mening, waarneming, 
gewaarwording 

 perception opvatting/mening, waarneming, 
gewaarwording 

percussion cap slaghoedje  percussion cap slaghoedje 

perfidy, (treachery) verraad, verraderlijk handelen  perfidy, (treachery) verraad, verraderlijk handelen 

performance of duty vervulling van taak/dienst/plicht  performance of duty vervulling van taak/dienst/plicht 

perilous, (hazardous, 
dangerous, risky) 

gevaarlijk, riskant  perilous, (hazardous, 
dangerous, risky) 

gevaarlijk, riskant 

perimeter omtrek, cirkelvormig gebied, omsingeld 
gebied 

 perimeter omtrek, cirkelvormig gebied, omsingeld 
gebied 

perishable food bederfelijk voedsel  perishable food bederfelijk voedsel 

permanent mission permanente (diplomatieke) missie/ 
vertegenwoordiging 

 permanent mission permanente (diplomatieke) missie/ 
vertegenwoordiging 

permanent 
representative 

permanente vertegenwoordiger, 
(ambassadeur) 

 permanent 
representative 

permanente vertegenwoordiger, 
(ambassadeur) 

permeable border niet volledige afgesloten/bewaakte grens  permeable border niet volledige afgesloten/bewaakte grens 

perpetrator, (offender, 
culprit) 

dader (misdrijf), schuldige  perpetrator, (offender, 
culprit) 

dader (misdrijf), schuldige 

persecution, 
(prosecution) 

vervolging, (strafrechtelijke vervolging)  persecution, 
(prosecution) 

vervolging, (strafrechtelijke vervolging) 

persevere, (soldier on, 
push through) 

doorzetten, uithouden, niet opgeven  persevere, (soldier on, 
push through) 

doorzetten, uithouden, niet opgeven 

persistence hardnekkigheid, (aandrang)  persistence hardnekkigheid, (aandrang) 

personal demand 
item(s) 

WZZ-artikel, (persoonlijke benodigdheden)  personal demand 
item(s) 

WZZ-artikel, (persoonlijke benodigdheden) 

personnel management personeelsbeheer  personnel management personeelsbeheer 

personnel screening personeelsonderzoek en -selectie, 
antecedentenonderzoek 

 personnel screening personeelsonderzoek en -selectie, 
antecedentenonderzoek 

persons of concern vluchtelingen en ontheemden  persons of concern vluchtelingen en ontheemden 

persuade overhalen, overtuigen, er toe brengen  persuade overhalen, overtuigen, er toe brengen 

pertinent ter zake, toepasselijk  pertinent ter zake, toepasselijk 

pest/vermin control ongediertebestrijding  pest/vermin control ongediertebestrijding 

petrol, (gasolene, 
gasoline) 

benzine  petrol, (gasolene, 
gasoline) 

benzine 

phased rotation (of 
forces) 

gefaseerde aflossing (van troepen)  phased rotation (of 
forces) 

gefaseerde aflossing (van troepen) 

phoney, (fake, dummy) namaak, schijn, immitatie  phoney, (fake, dummy) namaak, schijn, immitatie 

physical training [PT] (militaire) sport  physicla training [PT] (militaire) sport 

pierced steel planking geperforeerde rijplaat  pierced steel planking geperforeerde rijplaat 

pilferage, (theft) diefstal  pilferage, (theft) diefstal 

pillage, (looting) plundering  pillage, (looting) plundering 

pipeline 1. brandstoftransportleiding 
2. bevoorradingslijn/-kanaal 

 pipeline 1. brandstoftransportleiding 
2. bevoorradingslijn/-kanaal 

pitfall 
2. key problem 

1. valkuil, kernprobleem 
2. kernprobleem 

 pitfall 
2. key problem 

1. valkuil, kernprobleem 
2. kernprobleem 

place at risk, (place in 
harm’s way, jeopardize) 

in gevaar brengen, riskeren  place at risk, (place in 
harm’s way, jeopardize) 

in gevaar brengen, riskeren 

plastic (bakelite) cased 
mine 

mijn met kunststof omhulsel  plastic (bakelite) cased 
mine 

mijn met kunststof omhulsel 

plastic explosive kneedbare springstof  plastic explosive kneedbare springstof 

pledge beloven, bezweren, (in onderpand geven)  pledge beloven, bezweren, (in onderpand geven) 
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plight, (hardship, misery, 
ordeal) 

beproeving, ontbering, moeilijke 
omstandigheden 

 plight, (hardship, misery, 
ordeal) 

beproeving, ontbering, moeilijke 
omstandigheden 

plug 
2. socket 

1. stekker, pen 
2. contrastekker, aansluitopening 

 plug 
2. socket 

1. stekker, pen 
2. contrastekker, aansluitopening 

pocket, (salient) 
2. perimeter 

instulping in frontlijn, bijna omsingeld 
gebied, (uitstulping in frontlijn) 
2. omsingeld/ingesloten gebied 

 pocket, (salient) 
2. perimeter 

1. instulping in frontlijn, bijna omsingeld 
gebied, (uitstulping in frontlijn) 
2. omsingeld/ingesloten gebied 

pocket of resistance weerstandsnest  pocket of resistance weerstandsnest 

point of contact [POC] contactpersoon/-punt  point of contact [POC] contactpersoon/-punt 

poised gereed/uitgerust/paraat, in rustige/kalme 
afwachting 

 poised gereed/uitgerust/paraat, in rustige/kalme 
afwachting 

police bewaken, controleren, politietaken 
uitvoeren 

 police bewaken, controleren, politietaken 
uitvoeren 

police detention, (pre-
trial confinement) 

verzekerde bewaring, voorarrest  police detention, (pre-
trial confinement) 

verzekerde bewaring, voorarrest 

political body politieke instantie/organisatie/commissie  political body politieke instantie/organisatie/commissie 

political grouping/side politieke groepering/partij  political grouping/side politieke groepering/partij 

polling station stembureau/-lokaal  polling station stembureau/-lokaal 

poncho, rain - poncho, regencape  poncho, rain - poncho, regencape 

port clearance 
organization 

havenfaciliteitenorganisatie  port clearance 
organization 

havenfaciliteitenorganisatie 

port/point of 
debarkation [POD] 

aankomstlocatie (na strategische 
verplaatsing) 

 port/point of 
debarkation [POD] 

aankomstlocatie (na strategische 
verplaatsing) 

port/point of 
embarkation [POE] 

vertreklocatie (voor strategische 
verplaatsing) 

 port/point of 
embarkation [POE] 

vertreklocatie (voor strategische 
verplaatsing) 

pose a threat een bedreiging vormen/inhouden  pose a threat een bedreiging vormen/inhouden 

position, exposed - ongedekte opstelling  position, exposed - ongedekte opstelling 

post 1. verplaatsen, overplaatsen 
2. opstellen, neerzetten (borden) 

 post 1. verplaatsen, overplaatsen 
2. opstellen, neerzetten (borden) 

postconflict 
operation(s) 

herstel-/wederopbouwactiviteiten  postconflict 
operation(s) 

herstel-/wederopbouwactiviteiten 

poststrike 
reconnaissance, 
(target/bomb damage 
assessment) 

verkenning/vaststelling toegebrachte 
schade (na een aanval), (doelschade-
evaluatie) 

 poststrike 
reconnaissance, 
(target/bomb damage 
assessment) 

verkenning/vaststelling toegebrachte 
schade (na een aanval), (doelschade-
evaluatie) 

posting (abroad) plaatsing, functie (in het buitenland)  posting (abroad) plaatsing, functie (in het buitenland) 

potable water, (drinking 
water) 

drinkwater  potable water, (drinking 
water) 

drinkwater 

postmortem 
examination, (autopsy, 
obduction) 

obductie, autopsie, gerechtelijke 
lijkschouwing 

 postmortem 
examination, (autopsy, 
obduction) 

obductie, autopsie, gerechtelijke 
lijkschouwing 

power cable/line 
2. main 

1. stroomkabel, voedingskabel 
2. stroomvoorziening (220 V) 

 power cable/line 
2. main 

1. stroomkabel, voedingskabel 
2. stroomvoorziening (220 V) 

power plant/station energiebedrijf/-station  power plant/station energiebedrijf/-station 

powers bevoegdheden  powers bevoegdheden 

practice ground, 
(demolition --) 

oefenterrein, (springterrein)  practice ground, 
(demolition --) 

oefenterrein, (springterrein) 

precaution 
2. preventive security 
3. precautionary system 

1. voorzichtigheid, maatregel ter 
voorkoming, preventieve maatregel 
2. veiligheidsmaatregelen 
3. alarmsysteem 

 precaution 
2. preventive security 
3. precautionary system 

1. voorzichtigheid, maatregel ter 
voorkoming, preventieve maatregel 
2. veiligheidsmaatregelen 
3. alarmsysteem 

precedence (over) voorrang (t.o.v.)  precedence (over) voorrang (t.o.v.) 
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preclude, (exclude) uitsluiten, voorkomen, beletten, 
verhinderen, (uitsluiten) 

 preclude, (exclude) uitsluiten, voorkomen, beletten, 
verhinderen, (uitsluiten) 

precondition,  (term, 
prerequisite, parameter) 

voorwaarde  precondition, (term, 
prerequisite, parameter) 

voorwaarde 

predecessor voorganger  predecessor voorganger 

predicament dilemma  predicament dilemma 

preemptive 
action/deployment 

preventieve (gevechts)actie/inzet  preemptive 
action/deployment 

preventieve (gevechts)actie/inzet 

preexpended stock(s) grijpvoorraad, handvoorraad  preexpended stock(s) grijpvoorraad, handvoorraad 

prefabricated 
accommodation 
structure 

prefab-onderkomen  prefabricated 
accommodation 
structure 

prefab-onderkomen 

prefix, (area code) voorvoegsel, voorkiesnummer  prefix, (area code) voorvoegsel, voorkiesnummer 

prejudiced, (biased) vooringenomen zijn, vooroordeel hebben  prejudiced, (biased) vooringenomen zijn, vooroordeel hebben 

preliminaries voorbereidingen, vooroverleg (bijv. voor 
een vergadering) 

 preliminaries voorbereidingen, vooroverleg (bijv. voor 
een vergadering) 

premature voortijdig  premature voortijdig 

premeditation 
2. premeditated, 
deliberately, intentionally 

1. opzet, voorbedachte rade 
2. opzettelijk, met voorbedachte rade 

 premeditation 
2. premeditated, 
deliberately, intentionally 

1. opzet, voorbedachte rade 
2. opzettelijk, met voorbedachte rade 

premises gebouwen en terrein, (gebouwen)complex  premises gebouwen en terrein, (gebouwen)complex 

preparation of a report een verslag opstellen  preparation of a report een verslag opstellen 

prepare 1. voorbereiden 
2. uitwerken, gereed maken, (bereiden) 

 prepare 1. voorbereiden 
2. uitwerken, gereed maken, (bereiden) 

prescribe 
2. prescription, recipe, 
receipt 
3. receipt 
4. recipe 

1. voorschrijven 
2. recept (doktersvoorschrift) 
3. ontvangst, reςu, recept 
4. doktersvoorschrift, recept voor een 
gerecht 

 prescribe 
2. prescription, recipe, 
receipt 
3. receipt 
4. recipe 

1. voorschrijven 
2. recept (doktersvoorschrift) 
3. ontvangst,  reςu, recept 
4. doktersvoorschrift, recept voor een 
gerecht 

present-for-duty 
strength 

actuele (voedings)sterkte  present-for-duty 
strength 

actuele (voedings)sterkte 

preservation/ 
protection (of peace) 
2. appease(ment) 

1. bewaren/instandhouding (van de vrede) 
2. vredestichten, kalrmeren, pacifiseren 

 preservation/ 
protection (of peace) 
2. appease(ment) 

1. bewaren/instandhouding (van de vrede) 
2. vredestichten, kalmeren, pacifiseren 

pretense, (pretext) voorwendsel  pretense, (pretext) voorwendsel 

pretrial confinement/ 
custody, (police 
detention/custody) 

voorlopige hechtenis, bewaring  pretrial confinement/ 
custody, (police 
detention/custody) 

voorlopige hechtenis, bewaring 

prevail (against) overwicht hebben (op), overhand/voorrang 
krijgen, (over)heersen, bepalend zijn 

 prevail (against) overwicht hebben (op), overhand/voorrang 
krijgen, (over)heersen, bepalend zijn 

prevention of disease ziektepreventie  prevention of disease ziektepreventie 

preventive 
(preemptive) 
deployment of troops 

vroegtijdige/preventieve stationering van 
troepen 

 preventive 
(preemptive) 
deployment of troops 

vroegtijdige/preventieve stationering van 
troepen 

previous(ly) vorige, voorgaand(e)  previous(ly) vorige, voorgaand(e) 

priceless onbetaalbaar  priceless onbetaalbaar 

principal, (major, main) 1. voornaamste, belangrijkste 
2. fundamenteel, beginsel 

 principal, (major, main) 1. voornaamste, belangrijkste 
2. fundamenteel, beginsel 

primary, (principal, 
main, major) 

hoofd..., belangrijkste  primary, (principal, 
main, major) 

hoofd..., belangrijkste 

prior agreement voorafgaande toestemming/instemming  prior agreement voorafgaande toestemming/instemming 

prior to, (preceding) voordat  prior to, (preceding) voordat 
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prisoner (of war) 
exchange 

uitwisseling van (krijgs)gevangenen  prisoner (of war) 
exchange 

uitwisseling van (krijgs)gevangenen 

private soldaat (rang)  private soldaat (rang) 

privation, (deprivation, 
hardship, plight, ordeal) 

ontbering  privation, (deprivation, 
hardship, plight, ordeal) 

ontbering 

privileged persoonlijk, vertrouwelijk, voorbehouden  privileged persoonlijk, vertrouwelijk, voorbehouden 

privileges and 
immunities 

(diplomatieke) voorrechten en 
onschendbaarheden 

 privileges and 
immunities 

(diplomatieke) voorrechten en 
onschendbaarheden 

probable cause  verdenking, aannemelijke toedracht  probable cause  verdenking, aannemelijke toedracht 

probe, mine – 
2. probe 

1. mijnenprikker 
2. sonderen, peilstok 

 probe, mine – 
2. probe 

1. mijnenprikker 
2. sonderen, peilstok 

proceed on the 
assumption 

uitgaan van de veronderstelling  proceed on the 
assumption 

uitgaan van de veronderstelling 

proclaim aankondigen, uitroepen, afkondigen  proclaim aankondigen, uitroepen, afkondigen 

procurement, (purchase, 
buy, acquisition) 

verwerving, aanschaf(fing)  procurement, (buy, 
purchase, acquisition) 

verwerving, aanschaf(fing) 

proficient, (skilled, 
skillful) 
2. proficiency, skill 

1. professioneel, ervaren, bekwaam, 
(vaardig) 
2. vaardigheid 

 proficient, (skilled, 
skillful) 
2. proficiency, skill 

1. professioneel, ervaren, bekwaam, 
(vaardig) 
2. vaardigheid 

proforma format/document/formulier met standaard 
(tekst)indeling 

 proforma format/document/formulier met standaard 
(tekst)indeling 

prohibited/proscribed 
item 

verboden artikel  prohibited/proscribed 
item 

verboden artikel 

prohibition verbod(sbepaling)  prohibition verbod(sbepaling) 

promote, (incite) stimuleren, bevorderen, (aansporen)  promote, (incite) stimuleren, bevorderen, (aansporen) 

prompt aanzetten, aanmoedigen, voorzeggen  prompt aanzetten, aanmoedigen, voorzeggen 

promulgate bekend stellen, verspreiden, publiceren  promulgate bekend stellen, verspreiden, publiceren 

proportionality of the 
means 

juiste verhouding van de gebruikte 
middelen (t.o.v. het beoogde doel) 

 proportionality of the 
means 

juiste verhouding van de gebruikte 
middelen (t.o.v. het beoogde doel) 

proscribe 1. verwerpen, uitbannen, verbieden 
2. verbannen 

 proscribe 1. verwerpen, uitbannen, verbieden 
2. verbannen 

prosecute vervolgen (strafrechtelijk)  prosecute vervolgen (strafrechtelijk) 

protected area/zone beschermd gebied  protected area/zone beschermd gebied 

protracted langdurig, verlengd (tijd), voortgezet  protracted langdurig, verlengd (tijd), voortgezet 

proven route 
2. cleared route 

1. vrijgegeven (mijnenvrije) weg 
2. vrijgegeven/toegestane weg 

 proven route 
2. cleared route 

1. vrijgegeven (mijnenvrije) weg 
2. vrijgegeven/toegestane weg 

provide (for), (make 
available) 
2. provide with 

1. voorzien in, leveren, beschikbaar stellen 
2. beschikbaar stellen, voorzien van 

 provide (for), (make 
available) 
2. provide with 

1. voorzien in, leveren, beschikbaar stellen 
2. beschikbaar stellen, voorzien van 

provisional voorlopig, tijdelijk, interim  provisional voorlopig, tijdelijk, interim 

provision bepaling, voorziening (in een regeling)  provision bepaling, voorziening (in een regeling) 

proviso, (reservation) voorbehoud, beperkende 
voorwaarde/bepaling 

 proviso, (reservation) voorbehoud, beperkende 
voorwaarde/bepaling 

provoke, (release) uitlokken, losmaken  provoke, (release) uitlokken, losmaken 

provost-marshal commandant militaire politie  provost-marshal commandant militaire politie 

public prosecutor openbare aanklager, officier van justitie  public prosecutor openbare aanklager, officier van justitie 

public utilities openbare voorzieningen   public utilities openbare voorzieningen  

pull out troops 
2. extract (troops) 

1. troepen terugnemen, deelname aan een 
operatie beëindigen 
2. evacueren onder operationele 
omstandigheden 

 pull out troops 
2. extract (troops) 

1. troepen terugnemen, deelname aan een 
operatie beëindigen 
2. evacueren onder operationele 
omstandigheden 

pull up (a car) stoppen, tot stilstand brengen  pull up (a car) stoppen, tot stilstand brengen 
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punitive action strafmaatregel  punitive action strafmaatregel 

purge zuiveren  purge zuiveren 

persuance, in - ter vervulling, ter uitvoering  persuance, in - ter vervulling, ter uitvoering 

purview (of 
regulations) 

toepassingsgebied  purview (of 
regulations) 

toepassingsgebied 

push forward doordrukken (tijdens een aanval)  push forward doordrukken (tijdens een aanval) 

push hard het vuur na aan de schenen leggen, onder 
druk zetten 

 push hard het vuur na aan de schenen leggen, onder 
druk zetten 

push through doorzetten, doordrukken  push through doorzetten, doordrukken 

put down 
(riot/revolt/uprising) 

neerslaan, onderdrukken  put down 
(riot/revolt/uprising) 

neerslaan, onderdrukken 

put into practice, 
(translate into action, 
implement) 

in praktijk brengen, in concrete 
maatregelen vertalen, (omzetten in actie, 
in werking zetten) 

 put into practice, 
(translate into action, 
implement) 

in praktijk brengen, in concrete 
maatregelen vertalen, (omzetten in actie, 
in werking zetten) 

put out of action, 
(neutralize, knock out, 
disable, cripple) 

buiten gevecht/werking stellen, (onklaar 
maken) 

 put out of action, 
(neutralize, knock out, 
disable, cripple) 

buiten gevecht/werking stellen, (onklaar 
maken) 

put pressure (on) druk uitoefenen  put pressure (on) druk uitoefenen 

 

Q 

 
quartering party kwartiermakersgroep  quartering party kwartiermakersgroep 

questioning, 
(interrogation, inquiry) 

verhoor, ondervraging  questioning, 
(interrogation, inquiry) 

verhoor, ondervraging 

quick reaction force 
[QRF] 

snelle interventiemacht, (mobiele reserve-
eenheid) 

 quick reaction force 
[QRF] 

snelle interventiemacht, (mobiele reserve-
eemheid) 

quote (incorrectly) (onjuist) citeren  quote (incorrectly) (onjuist) citeren 

 

R 

 
raid overvalling, (lucht)aanval, razzia  raid overvalling, (lucht)aanval, razzia 

railhead kopstation, eindstation  railhead kopstation, eindstation 

railroad hub spoorwegknooppunt  railroad hub spoorwegknooppunt 

raise, (lift a blockade) 1. opheffen (een blokkade, embargo) 
2. opwerpen, opkomen (vragen) 
3. verhogen (inzet) 
4. op de been brengen (een strijdmacht) 

 raise, (lift a blockade) 1. opheffen (een blokkade, embargo) 
2. opwerpen, opkomen (vragen) 
3. verhogen (inzet) 
4. op de been brengen (een strijdmacht) 

rally, (demonstration) 
2. protester 

1. betoging, (protest)demonstratie 
2. demonstrant 

 rally, (demonstration) 
2. protester 

1. betoging, (protest)demonstratie 
2. demonstrant 

ramifications vertakkingen, doorwerking op andere 
gebieden 

 ramifications vertakkingen, doorwerking op andere 
gebieden 

rampant overheersend, losgeslagen, (wildgroei)  rampant overheersend, losgeslagen, (wildgroei) 

random willekeurig, op grond van willekeur  random willekeurig, op grond van willekeur 

range 1. afstand, bereik 
2. schietbaan 

 range 1. afstand, bereik 
2. schietbaan 

ranging afstand meten  ranging afstand meten 

rape, (sexual assault) verkrachten, verkrachting, (aanranding)  rape, (sexual assault) verkrachten, verkrachting, (aanranding) 
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rapid/quick reaction 
force 

snelle interventie-eenheid, (mobiele 
reserve-eenheid) 

 rapid/quick reaction 
force 

snelle interventie-eenheid, (mobiele 
reserve-eenheid) 

rapport goede relatie, verstandhouding  rapport goede relatie, verstandhouding 

rate 1. niveau, tempo, snelheid 
2. inschalen, beoordelen 

 rate 1. niveau, tempo, snelheid 
2. inschalen, beoordelen 

rating inschaling, kwalificatie, beoordeling  rating inschaling, kwalificatie, beoordeling 

ratio verhouding  ratio verhouding 

ration (scale) rantsoen(schaal)  ration (scale) rantsoen(schaal) 

ravage, (devastate, ruin) verwoesten  ravage, (devastate, ruin) verwoesten 

reach an agreement tot overeenstemming komen  reach an agreement tot overeenstemming komen 

readiness to move verplaatsingsgereedheid  readiness to move verplaatsingsgereedheid 

ready to move time, 
(notice time) 

waarschuwingstijd, reactietijd  ready to move time, 
(notice time) 

waarschuwingstijd, reactietijd 

reaffirm bevestigen, bekrachtigen  reaffirm bevestigen, bekrachtigen 

real estate 
2. premises, real 
property, infrastructure 

1. onroerend goed, grond 
2. gebouwen en terrein 

 real estate 
2. premises, real 
property, infrastructure 

1. onroerend goed, grond 
2. gebouwen en terrein 

reallocation (of 
sources) 

herverdeling, verschuiving/wijziging 
toegewezen middelen, (herbudgettering) 

 reallocation (of 
sources) 

herverdeling, verschuiving/wijziging 
toegewezen middelen, (herbudgettering) 

reasonable redelijk, verstandig  reasonable redelijk, verstandig 

reassign, (transfer, post) 1. overplaatsen 
2. herindelen 

 reassign, (transfer, post) 1. overplaatsen 
2. herindelen 

rebel (against) zich verzetten (tegen), in opstand komen  rebel (against) zich verzetten (tegen), in opstand komen 

rebuke berispen  rebuke berispen 

rebut, (refute) weerleggen  rebut, (refute) weerleggen 

recall 1. zich herinneren 
2. verwijzen naar 
3. herroepen, terugnemen, intrekken 
4. terugroepen 

 recall 1. zich herinneren 
2. verwijzen naar 
3. herroepen, terugnemen, intrekken 
4. terugroepen 

receipt 
2. prescription 

1. recu, kwitantie, ontvangst 
2. medisch recept 

 receipt 
2. prescription 

1. recu, kwitantie, ontvangst 
2. medisch recept 

recipient ontvanger  recipient ontvanger 

recognize erkennen, herkennen  recognize erkennen, herkennen 

reconcile verzoenen, tot elkaar brengen, bemiddelen  reconcile verzoenen, tot elkaar brengen, bemiddelen 

reconsider, (reflect 
upon) 

(her)overwegen, nadenken  reconsider, (reflect 
upon) 

(her)overwegen, nadenken 

record verslag, schriftelijk overzicht, lijst  record verslag, schriftelijk overzicht, lijst 

record the minutes notulen maken/vastleggen  record the minutes notulen maken/vastleggen 

recover herstellen, bergen, terugwinnen  recover herstellen, bergen, terugwinnen 

recovery of dead 
bodies 

berging van lijken  recovery of dead 
bodies 

berging van lijken 

recreate reconstrueren (misdrijf)  recreate reconstrueren (misdrijf) 

recrimination tegenbeschuldiging  recrimination tegenbeschuldiging 

rectify corrigeren, rectificeren, verbeteren  rectify corrigeren, rectificeren, verbeteren 

recurrence (of figh-
ting), (relapse into 
conflict) 

opleven, herbeginnen, (opvlammen van de 
gevechten, oplaaien van het conflict) 

 recurrence (of figh-
ting), (relapse into 
conflict) 

opleven, herbeginnen, (opvlammen van de 
gevechten, oplaaien van het conflict) 

Red Crescent Islamitisch Rode kruis  Red Crescent Islamitisch Rode Kruis 

redeployment 1. hergroepering, verplaatsing (naar nieuw 
inzetgebied) 
2. terugverplaatsen (naar vredeslocatie) 

 redeployment 1. hergroepering, verplaatsing (naar nieuw 
inzetgebied) 
2. terugverplaatsen (naar vredeslocatie) 

redirect omleiden, heroriënteren  redirect omleiden, heroriënteren 
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reduce/defuze tension spanning verminderen  reduce/defuze tension spanning verminderen 

refer a dispute (to 
someone) 

geschil voorleggen  refer a dispute (to 
someone) 

geschil voorleggen 

refer (to) 1. verwijzen naar, refereren aan 
2. zich beroepen op, uitgaan van 

 refer (to) 1. verwijzen naar, refereren aan 
2. zich beroepen op, uitgaan van 

refit, (fix, repair, mend) 1. herstel(len), repareren 
2. heruitrusten, herbevoorraden, aanvullen 
(vervangen van uitgevallen materieel) 

 refit, (fix, repair, mend) 1. herstel(len), repareren 
2. heruitrusten, herbevoorraden, aanvullen 
(vervangen van uitgevallen materieel) 

reflect (upon), 
(reconsider) 

(her)overwegen, nadenken (over)  reflect (upon), 
(reconsider) 

(her)overwegen, nadenken (over) 

refrain from, (renounce, 
desist from) 

afzien van, achterwege laten  refrain from, (renounce, 
desist from) 

afzien van, achterwege laten 

refuel(l)ing equipment aftankuitrusting (brandstof)  refuel(l)ing equipment aftankuitrusting (brandstof) 

refugee camp vluchtelingenkamp  refugee camp vluchtelingenkamp 

refund, (reimburse) terugbetaling, (terugbetalen, vergoeden)  refund, (reimburse) terugbetaling, (terugbetalen, vergoeden) 

refusal to obey orders weigering van dienstopdracht  refusal to obey orders weigering van dienstopdracht 

refute, (rebut) weerleggen  refute, (rebut) weerleggen 

register 1. inschrijven, opschrijven, vastleggen 
2. bepalen, nauwkeurig vaststellen 

 register 1. inschrijven, opschrijven, vastleggen 
2. bepalen, nauwkeurig vaststellen 

regroup 
2. reallocate 

1. hergroeperen, herindelen 
2. herverdelen (opnieuw toewijzen) 

 regroup 
2. reallocate 

1. hergroeperen, herindelen 
2. herverdelen (opnieuw toewijzen) 

regular 1. regelmatig, vast, geregeld(e) 
2. beroepsmilitair 

 regular 1. regelmatig, vast, geregeld(e) 
2. beroepsmilitair 

regulation voorschrift, richtlijn, regeling, regel(s)  regulation voorschrift, richtlijn, regeling, regel(s) 

rehearse repeteren, vooroefenen  rehearse repeteren, vooroefenen 

reimbursement, 
(refund) 
2. compensation 
3. indemnification 

1. terugbetaling 
2. vergoeding 
3. schadevergoeding 

 reimbursement, 
(refund) 
2. compensation 
3. indemnification 

1. terugbetaling 
2. vergoeding 
3. schadevergoeding 

reinforce versterken  reinforce versterken 

reiterate, (repeat) herhalen  reiterate, (repeat) herhalen 

reject afwijzen, terugsturen  reject afwijzen, terugsturen 

relapse into conflict, 
(recurrence of fighting, 
resumption of hostilities) 

oplaaien van het conflict, (hervatting van 
de vijandelijkheden) 

 relapse into conflict, 
(recurrence of fighting, 
resumption of hostilities) 

oplaaien van het conflict, (hervatting van 
de vijandelijkheden) 

relation, (love affair) relatie, (verhouding)  relation, (love affair) relatie, (verhouding) 

relations, (kinship, 
extended family) 

betrekkingen, verwantschap, 
(familiebetrekkingen, verwanten) 

 relations, (kinship, 
extended family) 

betrekkingen, verwantschap, 
(familiebetrekkingen, verwanten) 

relationship 
2. connection 

1. relatie, (werk)verhouding 
2. relatie, connectie 

 relationship 
2. connection 

1. relatie, (werk)verhouding 
2. relatie, connectie 

release 1. vrijlaten, loslaten, bevrijden 
2. vrijgeven (persbericht) 
3. losmaken (veiligheidspin) 
4. laten ontsnappen/vallen, ontkoppelen 

 release 1. vrijlaten, loslaten, bevrijden 
2. vrijgeven (persbericht) 
3. losmaken (veiligheidspin) 
4. laten ontsnappen/vallen, ontkoppelen 

release of fire/bombs, 
(trigger) 

afvuren, het vuur openen  release of fire/bombs, 
(trigger) 

afvuren, het vuur openen 

relevant terzake, betrokken, betreffende 
(documenten) 

 relevant terzake, betrokken, betreffende 
(documenten) 

reliability (of source) betrouwbaarheid (van een inlichtingenbron)  reliability (of source) betrouwbaarheid (van een inlichtingenbron) 

relief agency hulporganisatie  relief agency hulporganisatie 

relieve 
2. alleviate, mitigate 

1. aflossen, hulp bieden 
2. lenigen, verminderen (nood) 

 relieve 
2. alleviate, mitigate 

1. aflossen, hulp bieden 
2. lenigen, verminderen (nood) 
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relinquish, (abandon, 
resign) 

afstand doen, opgeven  relinquish, (abandon, 
resign) 

afstand doen, opgeven 

relocation 
2. (redeployment) 

1. verplaatsing, verhuizing 
2. terugverplaatsing 

 relocation 
2. (redeployment) 

1. verplaatsing, verhuizing 
2. terugverplaatsing 

remedy the situation de situatie/omstandigheden verbeteren  remedy the situation de situatie/omstandigheden verbeteren 

remote afgelegen  remote afgelegen 

remote controlled op afstand bediend  remote controlled op afstand bediend 

remove, (dispose) verwijderen, afvoeren, verhuizen, 
(opruimen) 

 remove, (dispose) verwijderen, afvoeren, verhuizen, 
(opruimen) 

remuneration 
2. compensation 

1. vergoeding, beloning 
2. schadevergoeding 

 remuneration 
2. compensation 

1. vergoeding, beloning 
2. schadevergoeding 

renounce, (refrain/desist 
from) 

afzien (van), (zich onthouden van)  renounce, (refrain/desist 
from) 

afzien (van), (zich onthouden van) 

repatriation terugkeer (van vluchtelingen)  repatriation terugkeer (van vluchtelingen) 

repeal, (recall, revoke, 
cancel, abrogate) 

herroepen, ongeldig verklaren, opheffen  repeal, (recall, revoke, 
cancel, abrogate) 

herroepen, ongeldig verklaren, opheffen 

repeat, (reiterate) herhalen  repeat, (reiterate) herhalen 

repel afslaan, afweren  repel afslaan, afweren 

repercussion (tegen)effect, terugslag, reactie  repercussion (tegen)effect, terugslag, reactie 

replacement vervanging, vervangers, (aanvullers)  replacement vervanging, vervangers, (aanvullers) 

report 
2. nothing to report 

1. melden, knal (geluidsgolf) 
2. geen bijzonderheden 

 report 
2. nothing to report 

1. melden, knal (geluidsgolf) 
2. geen bijzonderheden 

report of deficiencies ontvangstverklaring, rapport 
onbruikbaar/ontbrekend materieel 

 report of deficiencies ontvangstverklaring, rapport 
onbruikbaar/ontbrekend materieel 

reported violation gerapporteerde schending  reported violation gerapporteerde schending 

repression onderdrukking  repression onderdrukking 

reprisal, (revenge) 
2. retaliation, retribution 

1. vergelding, wraak 
2. vergelding, afrekening 

 reprisal, (revenge) 
2. retaliation, retribution 

1. vergelding, wraak 
2. vergelding, afrekening 

reputation 
2. ill reputation 
3. reputable 

1. aanzien 
2. slechte naam 
3. befaamd, van aanzien, geducht 

 reputation 
2. ill reputation 
3. reputable 

1. aanzien 
2. slechte naam 
3. befaamd, van aanzien, geducht 

request verzoeken, aanvragen  request verzoeken, aanvragen 

require nodig zijn, vereisen, vergen  require nodig zijn, vereisen, vergen 

reroute omleiden, derouteren  reroute omleiden, derouteren 

rescind, (repeal) herroepen, terugdraaien, ongedaan maken  rescind, (repeal) herroepen, terugdraaien, ongedaan maken 

reseize, (recapture) hernemen, terugveroveren  reseize, (recapture) hernemen, terugveroveren 

resent 
2. resentment 

1. kwalijk nemen, verwijten 
2. ongenoegen, wrevel, verwijt 

 resent 
2. resentment 

1. kwalijk nemen, verwijten 
2. ongenoegen, wrevel, verwijt 

reservation, (proviso) voorbehoud  reservation, (proviso) voorbehoud 

resettlement verplaatsing/verhuizing van de bevolking  resettlement verplaatsing/verhuizing van de bevolking 

residential area woongebied  residential area woongebied 

resign 1. zich terugtrekken, ontslag nemen, 
aftreden 
2. berusten, zich erbij neerleggen, opgeven 

 resign 1. zich terugtrekken, ontslag nemen, 
aftreden 
2. berusten, zich erbij neerleggen, opgeven 

resist weerstand bieden, zich verzetten  resist weerstand bieden, zich verzetten 

resolution, (settlement) 1. oplossing, regeling 
2. besluit, resolutie 

 resolution, (settlement) 1. oplossing, regeling 
2. besluit, resolutie 

resolve (a conflict) oplossen, besluiten  resolve (a conflict) oplossen, besluiten 

resort (to violence)  
2. return to conflict 

1. overgaan (tot), grijpen naar 
2. terugkeren naar geweld 

 resort (to violence)  
2. return to conflict 

1. overgaan (tot), grijpen naar 
2. terugkeren naar geweld 

resources middelen, (faciliteiten)  resources middelen, (faciliteiten) 

respirator zuurstofmasker, (gasmasker)  respirator zuurstofmasker, (gasmasker) 
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response force alarmeenheid  response force alarmeenheid 

rest halt rust tijdens een verplaatsing  rest halt rust tijdens een verplaatsing 

restore herstellen  restore herstellen 

restraint 
2. restriction, (limitation) 

1. terughoudendheid, beperking 
2. beperking 

 restraint 
2. restriction, (limitation) 

1. terughoudendheid, beperking 
2. beperking 

restricted area verboden gebied, afgesloten gebied  restricted area verboden gebied, afgesloten gebied 

restricted weapons 
zone 

zone waarin beperkingen gelden voor 
bepaalde wapens 

 restricted weapons 
zone 

zone waarin beperkingen gelden voor 
bepaalde wapens 

result resultaat, uitkomst  result resultaat, uitkomst 

resumption, (recurrence 
of fighting, resurgence of 
violence) 

hervatting (van de vijandelijkheden), 
(oplaaien van het geweld) 

 resumption, (recurrence 
of fighting, resurgence of 
violence) 

hervatting (van de vijandelijkheden), 
(oplaaien van het geweld) 

resupply herbevoorrading  resupply herbevoorrading 

resurgence of violence, 
(resumption of hosilities, 
recurrence of fighting) 

opleven/oplaaien van het geweld/conflict  resurgence of violence, 
(resumption of hosilities, 
recurrence of fighting) 

opleven/oplaaien van het geweld/conflict 

retain bewaren, achterhouden, behouden  retain bewaren, achterhouden, behouden 

retaliation, (reprisal, 
retribution, revenge) 

vergelding  retaliation, (reprisal, 
retribution, revenge) 

vergelding 

rethink, (reconsider, 
reflect upon) 

overdenken, (her)overwegen  rethink, (reconsider, 
reflect upon) 

overdenken, (her)overwegen 

retribution, (reprisal, 
relatiation, revenge) 

genoegdoening, vergelding  retribution, (reprisal, 
relatiation, revenge) 

genoegdoening, vergelding 

return terugmelding, reflectie, echo  return terugmelding, reflectie, echo 

returnee (returning 
refugee) 

terugkerende/repatriërende vluchteling  returnee (returning 
refugee) 

terugkerende/repatriërende vluchteling 

reveal bekend maken, onthullen  reveal bekend maken, onthullen 

revenge, (retaliation, 
reprisal, retribution) 

wraak, vergelding, afrekening  revenge, (retaliation, 
reprisal, retribution) 

wraak, vergelding, afrekening 

revere vereren, eer(bied) betuigen  revere vereren, eer(bied) betuigen 

revise 
2. reconsider 

1. herzien 
2. heroverwegen 

 revise 
2. reconsider 

1. herzien 
2. heroverwegen 

revoke, (repeal, cancel, 
recall, abrogate) 

opheffen, afschaffen, herroepen  revoke, (repeal, cancel, 
recall, abrogate) 

opheffen, afschaffen, herroepen 

revolt, (insurgency, 
uprising) 

opstand  revolt, (insurgency, 
uprising) 

opstand 

revolve, (rotate, turn, 
spin) 

draaien  revolve, (rotate, turn, 
spin) 

draaien 

revulsion, (disgust) afschuw  revulsion, (disgust) afschuw 

rework,  (revise) herzien, bewerken  rework,  (revise) herzien, bewerken 

rifle butt geweerkolf  rifle butt geweerkolf 

rifle-grenade geweergranaat  rifle-grenade geweergranaat 

rigged elections gemanipuleerde/vervalste verkiezingen  rigged elections gemanipuleerde/vervalste verkiezingen 

right of passage recht van grensoverschrijding/doorgang  right of passage recht van grensoverschrijding/doorgang 

right to vote stemrecht  right to vote stemrecht 

riot 
2. rally 

1. rel, oproer 
2. betoging, demonstratie 

 riot 
2. rally 

1. rel, oproer 
2. betoging, demonstratie 

risk life and limb zijn leven op het spel zetten  risk life and limb zijn leven op het spel zetten 

road construction wegaanleg  road construction wegaanleg 

road maintenance wegonderhoud  road maintenance wegonderhoud 

road block (roadblock) wegversperring  road block (roadblock) wegversperring 
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robber gang, (armed 
gang) 

bende  robber gang, (armed 
gang) 

bende 

rocket launcher raketlanceerinrichting  rocket launcher raketlanceerinrichting 

rogue elements bewapende/criminele individuen/bende  rogue elements bewapende/criminele individuen/bende 

rogue state, (failed 
state) 

schurkenstaat (corrupte regering), land 
waar geen erkend/wettig regime bestaat 
(maffiastaat) 

 rogue state, (failed 
state) 

schurkenstaat (corrupte regering), land 
waar geen erkend/wettig regime bestaat 
(maffiastaat) 

role taak, rol, functie  role taak, rol, functie 

roll-call appèl  roll-call appèl 

rotation (of forces) rotatie (van vredestroepen)  rotation (of forces) rotatie (van vredestroepen) 

round (of ammunition) patroon, granaat  round (of ammunition) patroon, granaat 

roving/marauding 
gang 

rondtrekkende/plunderende bende  roving/marauding 
gang 

rondtrekkende/plunderende bende 

rubble, (ruins, debris, 
wreckage, ravage) 

puin(hopen), ravage  rubble, (ruins, debris, 
wreckage, ravage) 

puin(hopen), ravage 

rule out uitsluiten, voorkomen  rule out uitsluiten, voorkomen 

rules/code of conduct gedragregels  rules/code of conduct gedragregels 

rules of engagement 
[ROE] 

gedragsregels met name voor het 
toepassen van geweld 

 rules of engagement 
[ROE] 

gedragsregels met name voor het 
toepassen van geweld 

rumor gerucht  rumor gerucht 

run down (on fuel) 
2. deplete 

1. uitputten, interen (brandstofvoorraad) 
2. uitputten (uitmergelen, verarmen) 

 run down (on fuel) 
2. deplete 

1. uitputten, interen (brandstofvoorraad) 
2. uitputten (uitmergelen, verarmen) 

ruse list  ruse list 

ruthless, (merciless) keihard, zonder mededogen  ruthless, (merciless) keihard, zonder mededogen 

 

S 

 
sacrifice opofferen  sacrifice opofferen 
safe area 
2. safe haven 

1. bewaakt gebied 
2. beschermd/veilig gebied 

 safe area 
2. safe haven 

1. bewaakt gebied 
2. beschermd/veilig gebied 

safe passage vrijgeleide  safe passage vrijgeleide 
safeguard (rights/ 
elections/interests/ 
freedom of movement) 

beveiligen, beschermen  safeguard (rights/ 
elections/interests/ 
freedom of movement) 

beveiligen, beschermen 

safekeeping (of 
weapons) 

bewaren, opbergen  safekeeping (of 
weapons) 

bewaren, opbergen 

salient, (pocket) uitstulpend deel van frontlijn/grens, 
(enclave) 

 salient, (pocket) uitstulpend deel van frontlijn/grens, 
(enclave) 

sanction, (approval) toestemming, instemming, 
goedkeuring 

 sanction, (approval)  toestemming, instemming, 
goedkeuring 

sanctuary toevluchtsoord, asiel  sanctuary toevluchtsoord, asiel 
sanitary facilities sanitaire voorzieningen  sanitary facilities sanitaire voorzieningen 
sapper, (engineer) genist  sapper, (engineer) genist 
SAS (special air 
service) 

commando's, eenheid speciale 
opdrachten (UK) 

 SAS (special air 
service) 

commando's, eenheid speciale 
opdrachten (UK) 

savagery, (brutalities, 
bestialities) 

gruwelijkheden, beestachtigheden  savagery, (brutalities, 
bestialities) 

gruwelijkheden, beestachtigheden 
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say again 
2. repeat ! 

1. herhalen (opnieuw zeggen) 
2. schot/laag opnieuw afgeven 

 say again 
2. repeat ! 

1. herhalen (opnieuw zeggen) 
2. schot/laag opnieuw afgeven 

scale of distribution verdeelsleutel, verstrekkingsnorm  scale of distribution verdeelsleutel, verstrekkingsnorm 
scarce, (in short supply) schaars  scarce, (in short supply) schaars 
scatter (ver)strooien  scatter (ver)strooien 
scatterable mine, 
(dispersable mine, 
ejectable mine) 

verstrooibare/verschietbare mijn  scatterable mine, 
(dispersable mine, 
ejectable mine) 

verstrooibare/verschietbare mijn 

scene of (an incident/ 
crime) 

plaats van een voorval/misdrijf  scene of (an incident/ 
crime) 

plaats van een voorval/misdrijf 

schedule (on -) tijdschema, (op tijd)  schedule (on -) tijdschema, (op tijd) 
schedule of events draaiboek, tijdschema  schedule of events draaiboek, tijdschema 
scheme schema, diagram, plan  scheme schema, diagram, plan 
scope omvang, betrokken gebied/domein  scope omvang, betrokken gebied/domein 
scout 
2. scout/recce vehicle 

1. verkenner 
2. verkenningsvoertuig 

 scout 
2. scout/recce vehicle 

1. verkenner 
2. verkenningsvoertuig 

screen 1. scherm 
2. doorlichten, controleren, natrekken 
(antecedenten) 

 screen 1. scherm 
2. doorlichten, controleren, natrekken 
(antecedenten) 

scrupulously observe nauwkeurig/gewetensvol 
bewaken/respecteren 

 scrupulously observe nauwkeurig/gewetensvol 
bewaken/respecteren 

scrutinize, (investigate 
meticulously) 

nauwkeurig onderzoeken  scrutinize, (investigate 
meticulously) 

nauwkeurig onderzoeken 

scuffle, (hand-to-hand 
fighting) 

handgemeen  scuffle, (hand-to-hand 
fighting) 

handgemeen 

seal off, (cordon off) afsluiten, afgrendelen  seal off, (cordon off) afsluiten, afgrendelen 
search 
2. body search 

1. doorzoeken 
2. fouilleren 

 search 
2. body search 

1. doorzoeken 
2. fouilleren 

search and rescue 
[SAR] 

redding van piloten van neergestorte 
vliegtuigen/helikopters 

 search and rescue 
[SAR] 

redding van piloten van neergestorte 
vliegtuigen/helikopters 

search party zoekcommando/-patrouille  search party zoekcommando/-patrouille 
searchlight 
2. flashlight 

1. lantaarn, zoeklicht 
2. seinlamp 

 searchlight 
2. flashlight 

1. lantaarn, zoeklicht 
2. seinlamp 

seasoned (troops) ervaren, gehard  seasoned (troops) ervaren, gehard 
second steunen, bijvallen, bijstaan  second steunen, bijvallen, bijstaan 
secondary 1. tweede plaats/keuze, minder 

belangrijk (bijv. weg), nevengeschikt, 
alternatief 
2. bijkomend, afgeleid, aanvullend, 
(secundaire uitwerking) 

 secondary 1. tweede plaats/keuze, minder 
belangrijk (bijv. weg), nevengeschikt, 
alternatief 
2. bijkomend, afgeleid, aanvullend, 
(secundaire uitwerking) 

secret service, 
(intelligence service) 

geheime dienst, inlichtingendienst  secret service, 
(intelligence service) 

geheime dienst, inlichtingendienst 

sector terreinsector, vak (van 
verantwoordelijkheid) 

 sector terreinsector, vak (van 
verantwoordelijkheid) 

sector of observation waarnemingssector  sector of observation waarnemingssector 
secure 
2. secure an agreement, 
strike a deal 

1. in bezit nemen, veilig stellen 
2. overeenstemming bereiken 

 secure 
2. secure an agreement, 
strike a deal 

1. in bezit nemen, veilig stellen 
2. overeenstemming bereiken 
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security alert team 
[SAT], (alert/response 
force) 

alarmeenheid  security alert team 
[SAT], (alert/response 
force) 

alarmeenheid 

security certification veiligheidsverklaring  security certification veiligheidsverklaring 
security clearance 
2. screening 

1. veiligheidsmachting 
2. veiligheidsonderzoek 

 security clearance 
2. screening 

1. veiligheidsmachting 
2. veiligheidsonderzoek 

Security Council 
Resolution (No ...) 

besluit van de Veiligheidsraad (nr ...)  Security Council 
Resolution (No ...) 

besluit van de Veiligheidsraad (nr ...) 

seize 
2. - the opportunity 

1. vermeesteren 
2. de gelegenheid uitbuiten/ 
benutten/grijpen 

 seize 
2. - the opportunity 

1. vermeesteren 
2. de gelegenheid uitbuiten/ 
benutten/grijpen 

self-administration zelfbestuur  self-administration zelfbestuur 
self-defence zelfverdediging, noodweer  self-defence zelfverdediging, noodweer 
self-determination  zelfbeschikking(srecht)  self-determination  zelfbeschikking(srecht) 
self-propelled [SP] gemechaniseerd (vuurmond)  self-propelled [SP] gemechaniseerd (vuurmond) 
self-sufficiency 
2. additional - - 
3. sustainability 

1. onafhankelijkheid, zelfstandigheid 
2. voortzettingsvermogen 
3. instandhoudingsvermogen, 
uithoudingsvermogen 

 self-sufficiency 
2. additional - - 
3. sustainability 

1. onafhankelijkheid, zelfstandigheid 
2. voortzettingsvermogen 
3. instandhoudingsvermogen, 
uithoudingsvermogen 

send out, (dispatch, 
despatch) 

uitsturen (patrouille), zenden 
(delegatie, koerier, gezant) 

 send out, (dispatch, 
despatch) 

uitsturen (patrouille), zenden 
(delegatie, koerier, gezant) 

senior officer, (field-
grade officer, field officer) 

hoofdofficier  senior officer, (field-
grade officer, field officer) 

hoofdofficier 

senior representative  hoogstaanwezige (nationale) 
vertegenwoordiger 

 senior representative  hoogstaanwezige (nationale) 
vertegenwoordiger 

sensible zinnig, verstandig  sensible zinnig, verstandig 
sensitive gevoelig  sensitive gevoelig 
sentiments, emotions gevoelens  sentiments, emotions gevoelens 
sentry, (guard, sentinel) wachtpost  sentry, (guard, sentinel) wachtpost 
separation 1. scheiding (partijen/strijdkrachten) 

2. ontslag uit de dienst 

 separation 1. scheiding (partijen/strijdkrachten) 
2. ontslag uit de dienst 

separation zone, (zone 
of separation, buffer 
zone) 

gedemilitariseerde zone, bufferzone  separation zone, (zone 
of separation, buffer 
zone) 

gedemilitariseerde zone, bufferzone 

sequence volgorde  sequence volgorde 
serialnumber serienummer  serialnumber serienummer 
serious violation of 
duty 

ernstig plichtsverzuim  serious violation of 
duty 

ernstig plichtsverzuim 

serves, it - him right het is z'n verdiende loon  serves, it - him right het is z'n verdiende loon 
service 
2. top up/fuel/service (a 
car) 

1. dienst, dienstvak 
2. voltanken, aftanken  

 service 
2. top up/fuel/service (a 
car) 

1. dienst, dienstvak 
2. voltanken, aftanken  

service dress uniform  service dress uniform 
service support logistieke ondersteuning  service support logistieke ondersteuning 
serviceable, 
(operational) 

gebruiksgereed, inzetbaar  serviceable, 
(operational) 

gebruiksgereed, inzetbaar 

servicemember militair, lid van de strijdkrachten  servicemember militair, lid van de strijdkrachten 
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set, (kit) 1. apparatuur, uitrusting 
2. instellen, afstellen, (fuze setting) 

 set, (kit) 1. apparatuur, uitrusting 
2. instellen, afstellen, (fuze setting) 

setback tegenslag  setback tegenslag 
settlement, (agreement, 
solution, accord, 
arrangement) 

akkoord, regeling  settlement, (agreement, 
solution, accord, 
arrangement) 

akkoord, regeling 

sever 
2. mutilate, maim 
3. slit 

1. afbreken, afhakken, afsnijden, 
scheiden, verbreken, (verwijderen) 
2. verminken 
3. doorsnijden, opensnijden 

 sever 
2. mutilate, maim 
3. slit 

1. afbreken, afhakken, afsnijden, 
scheiden, verbreken, (verwijderen) 
2. verminken 
3. doorsnijden, opensnijden 

severance of 
diplomatic relations, 
(get out of) 

verbreking van diplomatieke 
betrekkingen 

 severance of 
diplomatic relations, 
(get out of) 

verbreking van diplomatieke 
betrekkingen 

sewage system rioolsysteem  sewage system rioolsysteem 
shallow fording waden  shallow fording waden 
shattered, (shocked, 
devastated, ravaged) 

1. geschokt, aangeslagen, verpletterd 
2. verwoest, (vernield, in puin) 

 shattered, (shocked, 
devastated, ravaged) 

1. geschokt, aangeslagen, verpletterd 
2. verwoest, (vernield, in puin) 

shell, (bombard) 
2. (projectile) 
3. WP shell 

1. beschieten met artillerie/mortieren 
2. granaat 
3. fosforgranaat 

 shell, (bombard) 
2. (projectile) 
3. WP shell 

1. beschieten met artillerie/mortieren 
2. granaat 
3. fosforgranaat 

shelter beschermend onderkomen, (ook: 
bureaushelter) 

 shelter beschermend onderkomen, (ook: 
bureaushelter) 

shift duty ploegendienst  shift duty ploegendienst 
shooting (incident) schietincident  shooting (incident) schietincident 
shooting attack aanslag met vuurwapen(s)  shooting attack aanslag met vuurwapen(s) 
shooting practice schietoefening  shooting practice schietoefening 
short supply, in - - schaars  short supply, in - - schaars 
shortcoming, 
(deficiency) 

tekortkoming, gebrek  shortcoming, 
(deficiency) 

tekortkoming, gebrek 

shortfall, (shortage) tekort  shortfall, (shortage) tekort 
short-notice/term, 
(imminent) 

korte termijn, (op handen zijnde)  short-notice/term, 
(imminent) 

korte termijn, (op handen zijnde) 

short-term policy beleid voor de korte termijn  short-term policy beleid voor de korte termijn 
shot (down), gunned 
down 
2. shot and killed 

1. neergeschoten 
2. doodgeschoten 

 shot (down), gunned 
down 
2. shot and killed 

1. neergeschoten 
2. doodgeschoten 

shotgun jachtgeweer  shotgun jachtgeweer 
shove, (push) schuiven, duwen  shove, (push) schuiven, duwen 
show down (beslissende) confrontatie  show down (beslissende) confrontatie 
shrapnel, (fragments) granaatscherven  shrapnel, (fragments) granaatscherven 
shredder (papier)versnipperaar  shredder (papier)versnipperaar 
shrewd 
2. cunning, sly 

1. sluw, geslepen 
2. listig, handig, sluw 

 shrewd 
2. cunning, sly 

1. sluw, geslepen 
2. listig, handig, sluw 

sick bay ‘ziekenboeg’, militair ziekenverblijf  sick bay ‘ziekenboeg’, militair ziekenverblijf 
sick call ziekenrapport  sick call ziekenrapport 
side-arm, (pistol) pistool  side-arm, (pistol) pistool 
siege beleg, belegering  siege beleg, belegering 
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sight, (night sight) 1. (richt)kijker, telescoopkijker, 
richtmiddel, (nachtkijker) 
2. zicht 

 sight, (night sight) 1. (richt)kijker, telescoopkijker, 
richtmiddel, (nachtkijker) 
2. zicht 

signal/communications 
officer 
2. liaison officer [LSO] 

1. verbindingsofficier 
2. liaisonofficier [lso] 

 signal/communications 
officer 
2. liaison officer [LSO] 

1. verbindingsofficier 
2. liaisonofficier [lso] 

signals/ 
communications centre 

verbindingscentrum  signals/ 
communications centre 

verbindingscentrum 

signatory ondertekenende partij, verdragspartij  signatory ondertekenende partij, verdragspartij 
signature 1. ondertekening, handtekening 

2. signatuur (kenmerkend uiterlijk) 

 signature 1. ondertekening, handtekening 
2. signatuur (kenmerkend uiterlijk) 

signing ondertekening  signing ondertekening 
single out 1. uitkiezen, eruit pikken, selecteren, 

afzonderen 
2. isoleren, uit zijn verband halen, 
extra/overdreven aandacht geven 

 single out 1. uitkiezen, eruit pikken, selecteren, 
afzonderen 
2. isoleren, uit zijn verband halen, 
extra/overdreven aandacht geven 

site 
2. burial site 

1. plaats, locatie 
2. veldgraf 

 site 
2. burial site 

1. plaats, locatie 
2. veldgraf 

situation briefing presentatie van de situatie  situation briefing presentatie van de situatie 
skill vaardigheid, bekwaamheid  skill vaardigheid, bekwaamheid 
slide, (viewfoil, 
viewgraph transparancy) 

dia, projectortransparant (‘slide’) 
 

 slide, (viewfoil, 
viewgraph transparancy) 

dia, projectortransparant (‘slide’) 
 

slope, (gradient) helling, (hellingshoek, verval)  slope, (gradient) helling, (hellingshoek, verval) 
small arm handvuurwapen  small arm handvuurwapen 
smooth-bore (no 
rifling) 

gladde loop (geen trekken en velden)  smooth-bore (no 
rifling) 

gladde loop (geen trekken en velden) 

sniper, (sharpshooter, 
marksman) 

scherpschutter  sniper, (sharpshooter, 
marksman) 

scherpschutter 

socket contrastekker, aansluitopening (voor 
een ‘insteekplug’) 

 socket contrastekker, aansluitopening (voor 
een ‘insteekplug’) 

soft power niet-militaire macht (economisch, 
financieel, psychologisch) 

 soft power niet-militaire macht (economisch, 
financieel, psychologisch) 

soft(-skinned) target ongepantserd/zacht doel  soft(-skinned) target ongepantserd/zacht doel 
soldier on doorgaan, doorwerken  soldier on doorgaan, doorwerken 
solid 
2. solid propellant 

1. massief 
2. vaste brandstof 

 solid 
2. solid propellant 

1. massief 
2. vaste brandstof 

sophisticated modern, hoogwaardig, ontwikkeld  sophisticated modern, hoogwaardig, ontwikkeld 
sortie vlucht/inzet van één gevechtsvliegtuig  sortie vlucht/inzet van één gevechtsvliegtuig 
sound 1. passend, met verstand/ervaring 

2. geluid 

 sound 1. passend, met verstand/ervaring 
2. geluid 

sound discipline geluidsdiscipline  sound discipline geluidsdiscipline 
sound-ranging geluidmeten  sound-ranging geluidmeten 
source (of intelligence) bron  source (of intelligence) bron 
spare part reservedeel  spare part reservedeel 
special envoy/ 
representative 

speciale gezant, bijzondere 
vertegenwoordiger 

 special envoy/ 
representative 

speciale gezant, bijzondere 
vertegenwoordiger 
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specialty, (speciality, 
branch) 

militaire deskundigheid/opleidings-
categorie, (wapen-/dienstvak-
aanduiding) 

 specialty, (speciality, 
branch) 

militaire deskundigheid/opleidings-
categorie, (wapen-/dienstvak-
aanduiding) 

specified area aangegeven gebied  specified area aangegeven gebied 
speed bump verkeersdrempel  speed bump verkeersdrempel 
speeding te hard rijden  speeding te hard rijden 
spending department budgethoudende afdeling, 

budgethouder, aanbestedende dienst 

 spending department budgethoudende afdeling, 
budgethouder, aanbestedende dienst 

sphere of influence invloedssfeer  sphere of influence invloedssfeer 
spill blood 
2. massacre 

1. bloed vergieten 
2. bloedbad aanrichten, afslachten 

 spill blood 
2. massacre 

1. bloed vergieten 
2. bloedbad aanrichten, afslachten 

spilling over of the 
conflict, (aggravation, 
widening) 

escalatie geografisch/horizontaal, 
(verscherping, uitbreiding) 

 spilling over of the 
conflict, (aggravation, 
widening) 

escalatie geografisch/horizontaal, 
(verscherping, uitbreiding) 

spokesman/-woman/-
person 

woordvoerder  spokesman/-woman/-
person 

woordvoerder 

sprocket wheel tandkranswiel, aandrijfwiel (tank)  sprocket wheel tandkranswiel, aandrijfwiel (tank) 
spy on... bespioneren  spy on... bespioneren 
stacked gestapeld  stacked gestapeld 
staff 1. (staf)personeel, functionarissen 

2. staf 

 staff 1. (staf)personeel, functionarissen 
2. staf 

staff division stafafdeling/-sectie  staff division stafafdeling/-sectie 
staging area verzamelgebied, formeringsgebied  staging area verzamelgebied, formeringsgebied 
stalemate, (standstill, 
stagnation, have come to 
a dead end, impasse, 
deadlock) 

patstelling, vastgelopen 
(onderhandelingen) 

 stalemate, (standstill, 
stagnation, have come to 
a dead end, impasse, 
deadlock) 

patstelling, vastgelopen 
(onderhandelingen) 

stamp out, (eradicate) 
2. proscribe 

1. uitbannen, (uitroeien) 
2. uitbannen, verwerpen 

 stamp out, (eradicate) 
2. proscribe 

1. uitbannen, (uitroeien) 
2. uitbannen, verwerpen 

standby 
arrangement(s) 

beschikbaarheidsregeling  standby 
arrangement(s) 

beschikbaarheidsregeling 

standby readiness paraat  standby readiness paraat 
standstill stilstand, (vastgelopen, geen 

vooruitgang) 

 standstill stilstand, (vastgelopen, geen 
vooruitgang) 

start from scratch van voren af aan beginnen, vanaf nul 
beginnen 

 start from scratch van voren af aan beginnen, vanaf nul 
beginnen 

starvation, (famine) hongersnood  starvation, (famine) hongersnood 
state occasion nationale gebeurtenis (viering, 

herdenking, begrafenis) 

 state occasion nationale gebeurtenis (viering, 
herdenking, begrafenis) 

state of readiness alarmfase, graad van gereedheid  state of readiness alarmfase, graad van gereedheid 
statement 
(verbal/written) 

(mondelinge/schriftelijke) verklaring  statement 
(verbal/written) 

(mondelinge/schriftelijke) verklaring 

static 
2. stationary target 
3. (- disturbance) 

1. statisch, vast, niet-verplaatsend 
2. stationair/stilstaand doel 
3. ruis op radioverbinding 

 static 
2. stationary target 
3. (- disturbance) 

1. statisch, vast, niet-verplaatsend 
2. stationair/stilstaand doel 
3. ruis op radioverbinding 

stationing area stationeringsgebied  stationing area stationeringsgebied 
status of construction toestand wegennet  status of construction toestand wegennet 
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status of forces 
agreement [SOFA] 

stationeringsovereenkomst  status of forces 
agreement [SOFA] 

stationeringsovereenkomst 

stay put (policy) (beleid/regeling om) ter plaatse te 
blijven 

 stay put (policy) (beleid/regeling om) ter plaatse te 
blijven 

steal stelen, ontvreemden  steal stelen, ontvreemden 
stealth 
2. stealthy 

1. vermomming(stechniek) 
2. heimelijk, steels 

 stealth 
2. stealthy 

1. vermomming(stechniek) 
2. heimelijk, steels 

stick it out 
2. staying power 

1. uithouden, volhouden 
2. uithoudingsvermogen 

 stick it out 
2. staying power 

1. uithouden, volhouden 
2. uithoudingsvermogen 

stipulate bepalen, bedingen, erop staan, 
vasthouden aan 

 stipulate bepalen, bedingen, erop staan, 
vasthouden aan 

step-up 
2. - - headquarters 

1. opvoeren (versnellen), intensiferen 
2. deel van een commandopost dat de 
commandovoering overneemt 

 step-up 
2. - - headquarters 

1. opvoeren (versnellen), intensiferen 
2. deel van een commandopost dat de 
commandovoering overneemt 

stockpile, (store) 
2. stocks, stores 

1. opslaan, opslag, voorraad 
2. voorraden 

 stockpile, (store) 
2. stocks, stores 

1. opslaan, opslag, voorraad 
2. voorraden 

storage area/site opslagplaats  storage area/site opslagplaats 
storage of weapons, 
(cache) 

wapenopslag, (bergplaats)  storage of weapons, 
(cache) 

wapenopslag, (bergplaats) 

storehouse, (store) magazijn, opslagloods  storehouse, (store) magazijn, opslagloods 
stores, (supplies, stocks) 1. voorraden 

2. opslag(plaatsen), magazijnen 

 stores, (supplies, stocks) 1. voorraden 
2. opslag(plaatsen), magazijnen 

strap sjorband, draagband, hijsband  strap sjorband, draagband, hijsband 
stray 
2. – bullet 
3. stray, static 
(disturbance), clutter 

1. willekeurig verspreid, kwijt 
2. verdwaalde kogel 
3. ruis in (radio)verbinding, radarruis 

 stray 
2. – bullet 
3. stray, static 
(disturbance) clutter 

1. willekeurig verspreid, kwijt 
2. verdwaalde kogel 
3. ruis in (radio)verbinding, radarruis 

strenuous efforts grote inspanningen  strenuous efforts grote inspanningen 
stress, (emphasize) benadrukken, onderstrepen  stress, (emphasize) benadrukken, onderstrepen 
stretcher draagbaar  stretcher draagbaar 
strictly observe zich consequent houden aan  strictly observe zich consequent houden aan 
strife, (quarrel, dispute) ruzie, onenigheid  strife, (quarrel, dispute) ruzie, onenigheid 
strike aanval(len), slaan, staken  strike aanval(len), slaan, staken 
strike a blow een klap geven  strike a blow een klap geven 
subject to the 
jurisdiction 

onderworpen aan het geldende recht, 
onder de rechtsmacht 

 subject to the 
jurisdiction 

onderworpen aan het geldende recht, 
onder de rechtsmacht 

submit a protest/claim 
2. lay/press/file charges 

1. protest/claim indienen 
2. aanklacht indienen 

 submit a protest/claim 
2. lay/press/file charges 

1. protest/claim indienen 
2. aanklacht indienen 

subordinate 
2. principal, superior 

1. ondergeschikte 
2. baas, opdrachtgever, superieur 

 subordinate 
2. principal, superior 

1. ondergeschikte 
2. baas, opdrachtgever, superieur 

subsequent op(een)volgend, daarop volgend  subsequent op(een)volgend, daarop volgend 
subsidiary 1. ondersteunend, ondergeschikt, 

(afgeleid) 
2. dochteronderneming 

 subsidiary 1. ondersteunend, ondergeschikt, 
(afgeleid) 
2. dochteronderneming 

subsistence allowance uitkering/toelage/tegemoetkoming 
voor dagelijkse levensbehoeften (voor 
kosten levensonderhoud) 

 subsistence allowance uitkering/toelage/tegemoetkoming 
voor dagelijkse levensbehoeften (voor 
kosten levensonderhoud) 
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substantiate, (underpin) onderbouwen, 'hard maken'  substantiate, (underpin) onderbouwen, 'hard maken' 
subunit subeenheid  subunit subeenheid 
subversive activities 
2. subversion, covert 
operations 

1. ondermijnende activiteiten 
2. subversie, acties achter de linies 

 subversive activities 
2. subversion, covert 
operations 

1. ondermijnende activiteiten 
2. subversie, acties achter de linies 

successor opvolger  successor opvolger 
sufficient, (adequate, 
appropriate) 

toereikend  sufficient, (adequate, 
appropriate) 

toereikend 

suffix 
2. time zone - 

1. achtervoegsel 
2. tijdzoneletter/-achtervoegsel 

 suffix 
2. time zone - 

1. achtervoegsel 
2. tijdzoneletter/-achtervoegsel 

suitable, (appropriate) geschikt, passend  suitable, (appropriate) geschikt, passend 
summary, (synopsis, 
densed report) 

samenvatting  summary, (synopsis, 
densed report) 

samenvatting 

summary execution standrechtelijke voltrekking van een 
(dood)vonnis, executie ter plaatse 

 summary execution standrechtelijke voltrekking van een 
(dood)vonnis, executie ter plaatse 

superior  
2. - in weapons, (outgun) 

1. meerdere 
2. overwicht in aantal wapens hebben 

 superior 
2. - in weapons, (outgun) 

1. meerdere 
2. overwicht in aantal wapens hebben 

supervise, (monitor) toezicht houden op  supervise, (monitor) toezicht houden op 
supervision of 
compliance 

toezicht/controle op de uitvoering/ 
nakoming (van een akkoord) 

 supervision of 
compliance 

toezicht/controle op de uitvoering/ 
nakoming (van een akkoord) 

supplement completeren, aanvullen  supplement completeren, aanvullen 
supplies, (stocks, stores) voorraden  supplies, (stocks, stores) voorraden 
supply route, main - - 
[MSR] 

hoofdlogistiekeroute [hlr]  supply route, main - - 
[MSR] 

hoofdlogistiekeroute [hlr] 

support 1. steun 
2. (onder)steunen 

 support 1. steun 
2. (onder)steunen 

support relationship steunrelatie  support relationship steunrelatie 
suppression (of 
complaints) 

onderdrukken, in de doofpot stoppen, 
dempen 

 suppression (of 
complaints) 

onderdrukken, in de doofpot stoppen, 
dempen 

surface 
2. - target 

1. oppervlakte 
2. zee- of landdoel, gronddoel 

 surface 
2. - target 

1. oppervlakte 
2. zee- of landdoel, gronddoel 

surgeon 
2. surgery 
3. consulting-room 

1. chirurg 
2. behandeling, operatie, (UK: 
behandelkamer, praktijk) 
3. spreekkamer 

 surgeon 
2. surgery 
3. consulting-room 

1. chirurg 
2. behandeling, operatie, (UK: 
behandelkamer, praktijk) 
3. spreekkamer 

surmount 
2. emerge 

1. te boven komen, (overwinnen) 
2. opkomen, verschijnen 

 surmount 
2. emerge 

1. te boven komen, (overwinnen) 
2. opkomen, verschijnen 

surrender/hand over 
documents 

documenten overhandigen  surrender/hand over 
documents 

documenten overhandigen 

surround, (encircle) omringen, omsingelen  surround, (encircle) omringen, omsingelen 
survey report controleverslag  survey report controleverslag 
susceptible (to) gevoelig/kwetsbaar (voor)  susceptible (to) gevoelig/kwetsbaar (voor) 
suspect, (alleged 
criminal, defendant) 

verdacht, verdachte  suspect, (alleged 
criminal, defendant) 

verdacht, verdachte 

suspend uitstellen, opschorten, tijdelijk 
intrekken, (schorsen) 

 suspend uitstellen, opschorten, tijdelijk 
intrekken, (schorsen) 

suspicious 
2. (distrustful) 

1. verdacht, argwaanwekkend 
2. wantrouwend 

 suspicious 
2. (distrustful) 

1. verdacht, argwaan wekkend 
2. wantrouwend 
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sustain 1. in stand houden, logistiek 
ondersteunen, (laten voortduren) 
2. verdragen, ondergaan, lijden 

 sustain 1. in stand houden, logistiek 
ondersteunen, (laten voortduren) 
2. verdragen, ondergaan, lijden 

sustainability 

2. additional self-
sufficiency  

1. instandhoudingsvermogen, 
uithoudingsvermogen 
2. voortzettingsvermogen 

 sustainability 

2. additional self-
sufficiency  

1. instandhoudingsvermogen, 
uithoudingsvermogen 
2. voortzettingsvermogen 

sweep, (search) onderzoeken, controleren, afzoeken  sweep, (search) onderzoeken, controleren, afzoeken 
symbol, map/tactical - kaartteken, tactisch/militair 

teken/symbool 

 symbol, map/tactical - kaartteken, tactisch/militair 
teken/symbool 

sympathetic detonation kettingexplosie  sympathetic 
detonation 

kettingexplosie 

 

T 

 
table of organization 
and equipment [TOE] 

otas  table of organization 
and equipment [TOE] 

otas 

tactical control tactische leiding, (gevechtsleiding)  tactical control tactische leiding, (gevechtsleiding) 

tailored, (tailor-made) toegesneden, afgestemd, aan taak 
aangepast 

 tailored, (tailor-made) toegesneden, afgestemd, aan taak 
aangepast 

take advantage (of) benutten, profiteren van de gelegenheid, 
(ook: onder druk zetten, verleiden) 

 take advantage (of) benutten, profiteren van de gelegenheid, 
(ook: onder druk zetten, verleiden) 

take apart, (disassemble,  
dismantle) 

uit elkaar nemen, demonteren, slopen  take apart, 
(disassemble,  dismantle) 

uit elkaar nemen, demonteren, slopen 

take care of 1. zich bekommeren om, zorgdragen voor 
(mensen, ondergeschikten, vluchtelingen) 
2. aanpakken, voor zijn rekening nemen 
(taak), oplossen (probleem) 

 take care of 1. zich bekommeren om, zorgdragen voor 
(mensen, ondergeschikten, vluchtelingen) 
2. aanpakken, voor zijn rekening nemen 
(taak), oplossen (probleem) 

take into custody in bewaring/hechtenis nemen  take into custody in bewaring/hechtenis nemen 

take on, (contract s.o., 
engage, hire) 

aannemen, in dienst nemen  take on, (contract s.o., 
engage, hire) 

aannemen, in dienst nemen 

take on s.o., (come/ 
crack down on s.o.) 

iemand aanpakken (mores leren)  take on s.o., (come/ 
crack down on s.o.) 

iemand aanpakken (mores leren) 

take prisoner gevangennemen  take prisoner gevangennemen 

take rigorous action harde actie/maatregelen nemen/treffen  take rigorous action harde actie/maatregelen nemen/treffen 

take sides partij kiezen  take sides partij kiezen 

take steps stappen/actie ondernemen  take steps stappen/actie ondernemen 

take/record the 
minutes 

verslag/notulen maken/vastleggen  take/record the 
minutes 

verslag/notulen maken/vastleggen 

takeover (machts)overname  takeover (machts)overname 

talk out ompraten, van zijn standpunt afbrengen  talk out ompraten, van zijn standpunt afbrengen 

tamper (with) knoeien (met), bewerken/saboteren, 
illegaal handelen 

 tamper (with) knoeien (met), bewerken/saboteren, 
illegaal handelen 

tangible, (concrete) tastbaar, concreet, merkbaar  tangible, (concrete) tastbaar, concreet, merkbaar 

tanker vehicle tankauto  tanker vehicle tankauto 

target audience doelgroep (van communicatie)  target audience doelgroep (van communicatie) 

task, (assignment, 
mission, instruction) 

taak, opgave, opdracht  task, (assignment, 
mission, instruction) 

taak, opgave, opdracht 

task force samengesteld verband, ad hoc organisatie  task force samengesteld verband, ad hoc organisatie 
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task(ing) opdracht geven, instrueren, opgedragen 
taak 

 task(ing) opdracht geven, instrueren, opgedragen 
taak 

team, combat - eenheid van compagniessterkte  team, combat - eenheid van compagniessterkte 

technical civiel (aangepast) voertuig met 
boordwapen(s) 

 technical civiel (aangepast) voertuig met 
boordwapen(s) 

technical control functionele onderbevelstelling/leiding  technical control functionele onderbevelstelling/leiding 

temporary 
2. – road 

1. tijdelijk, interim 
2. noodweg 

 temporary 
2. – road 

1. tijdelijk, interim 
2. noodweg 

temporary off duty 
[tdy] 

(met) verlof  temporary off duty 
[tdy] 

(met) verlof 

tentative, (provisonal) 
2. preliminary 

1. voorlopig, tijdelijk, tot nader order 
2. voorafgaand 

 tentative, (provisional) 
2. preliminary 

1. voorlopig, tijdelijk, tot nader order 
2. voorafgaand 

terms, come to - zich schikken (in), overeenstemming 
bereiken, zich neerleggen bij,  zich 
verzoenen met, (in balans brengen) 

 terms, come to - zich schikken (in), overeenstemming 
bereiken, zich neerleggen bij, zich 
verzoenen met, (in balans brengen) 

terms of reference 
[TOR] 
2. preconditions 

1. mandaat, taakomschrijving, 
bevoegdheden, (randvoorwaarden) 
2. randvoorwaarden 

 terms of reference 
[TOR] 
2. preconditions 

1. mandaat, taakomschrijving, 
bevoegdheden, (randvoorwaarden) 
2. randvoorwaarden 

terms of the mandate bepalingen/richtlijnen van een mandaat  terms of the mandate bepalingen/richtlijnen van een mandaat 

territorial integrity territoriale onaantastbaarheid/ 
soevereiniteit 

 territorial integrity territoriale onaantastbaarheid/ 
soevereiniteit 

threat, (menace) 
2. opposing force, enemy 

1. dreiging, bedreiging, vijand 
2. vijand, vijandelijke troepen 

 threat, (menace) 
2. opposing force, enemy 

1. dreiging, bedreiging, vijand 
2. vijand, vijandelijke troepen 

through channels/the 
chain of command 

via de hiërarchieke weg, via de geëigende 
kanalen 

 through channels/the 
chain of command 

via de hiërarchieke weg, via de geëigende 
kanalen 

thwart doorkruisen, dwarsbomen, tegenwerken, 
verhinderen, spaak in het wiel steken 

 thwart doorkruisen, dwarsbomen, tegenwerken, 
verhinderen, spaak in het wiel steken 

tilt rod zwiepstok (voelspriet van mijn), 
tuimelstang 

 tilt rod zwiepstok (voelspriet van mijn), 
tuimelstang 

time check tijdsein/-controle  time check tijdsein/-controle 

to date tot dusver, tot nu toe  to date tot dusver, tot nu toe 

token, (symbol) 
2. gesture, move 

1. symbool, symbolisch, teken 
2. gebaar, ‘stap’ (bij onderhandeling) 

 token, (symbol) 
2. gesture, move 

1. symbool, symbolisch, teken 
2. gebaar, ‘stap’ (bij onderhandeling) 

token of surrender, 
(white flag, flag of truce) 

witte vlag, (parlementaire vlag)  token of surrender, 
(white flag, flag of truce) 

witte vlag, (parlementaire vlag) 

top off, (top up, service, 
fuel) 

aftanken, voltanken met brandstof  top off, (top up, service, 
fuel) 

aftanken, voltanken met brandstof 

torchlight 
2. flash light 

1. zaklantaarn, fakkel 
2. seinlamp 

 torchlight 
2. flash light 

1. zaklantaarn, fakkel 
2. seinlamp 

torture, (torment) marteling, kwelling  torture, (torment) marteling, kwelling 

touch, be in – with 
2. get in touch, come 
across 

1. in contact zijn met, op de hoogte zijn 
van 
2. in aanraking/contact komen  

 touch, be in – with 
2. get in touch, come 
across 

1. in contact zijn met, op de hoogte zijn 
van 
2. in aanraking/contact komen 

touchy issue gevoelig/heikel onderwerp  touchy issue gevoelig/heikel onderwerp 

tough 
2. - decision 

1. hard, gehard, taai, onverzettelijk 
2. harde/moeilijke beslissing 

 tough 
2. - decision 

1. hard, gehard, taai, onverzettelijk 
2. harde/moeilijke beslissing 

tour of duty, (peace 
mission, deployment) 

uitzending, uitzend-/inzetperiode  tour of duty, (peace 
mission, deployment) 

uitzending, uitzend-/inzetperiode 

towed artillery getrokken geschut  towed artillery getrokken geschut 

trace, (track down) 
2. plot 

1. nasporen, volgen, (opsporen) 
2. spoor/koers vastleggen 

 trace, (track down) 
2. plot 

1. nasporen, volgen, (opsporen) 
2. spoor/koers vastleggen 

trace, front line - verloop van de (voorste) stellingen  trace, front line - verloop van de (voorste) stellingen 
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tracer (ammunition/ 
bullet) 

lichtspoormunitie  tracer (ammunition/ 
bullet) 

lichtspoormunitie 

tracing-paper overtrekpapier, oleaatpapier  tracing-paper overtrekpapier, oleaatpapier 

track (down), (trace) 
2. (track, caterpillar) 

1. opsporen, volgen, (natrekken, 
nasporen) 
2. rupsband 

 track (down), (trace) 
2. (track, caterpillar) 

1. opsporen, volgen, (natrekken, nasporen) 
2. rupsband 

tracked vehicle rupsvoertuig  tracked vehicle rupsvoertuig 

tradesman, (shopkeeper) 
2. craftsman 
3. enterpriser, 
(enterpreneur) 
4. undertaker 
5. contractor 

1. handelaar, (winkelier) 
2. handwerker, (vakman) 
3. ondernemer 
4. doodgraver 
5. aannemer 

 tradesman, 
(shopkeeper) 
2. craftsman 
3. enterpriser, 
(enterpreneur) 
4. undertaker 
5. contractor 

1. handelaar, (winkelier) 
2. handwerker, (vakman) 
3. ondernemer 
4. doodgraver 
5. aannemer 

traffic accident, 
(motoring accident) 

verkeersongeluk  traffic accident, 
(motoring accident) 

verkeersongeluk 

trafficability berijdbaarheid  trafficability berijdbaarheid 

train, combat/field - gevechts-/goederentrein  train, combat/field - gevechts-/goederentrein 

training block opleidingsblok/-module/-periode  training block opleidingsblok/-module/-periode 

transfer, (reassign, post, 
assign) 

overplaatsen, overdragen, (plaatsing op 
een andere functie) 

 transfer, (reassign, post, 
assign) 

overplaatsen, overdragen, (plaatsing op 
een andere functie) 

transfer of authority 
[TOA] 

overdracht bevelsbevoegdheid aan 
multinationale commandant 

 transfer of authority 
[TOA] 

overdracht bevelsbevoegdheid aan 
multinationale commandant 

transfer of bodies (of 
war dead) 

overdracht lijken (van gesneuvelden)  transfer of bodies (of 
war dead) 

overdracht lijken (van gesneuvelden) 

transgressor, (culprit, 
perpetrator, offender, 
trespasser, criminal) 

misdadiger, dader  transgressor, (culprit, 
perpetrator, offender, 
trespasser, criminal) 

misdadiger, dader 

transient (non-
persistent) agent 

vluchtig strijdmiddel  transient (non-
persistent) agent 

vluchtig strijdmiddel 

transient population niet-ingezetenen (van een oord)  transient population niet-ingezetenen (van een oord) 

transitional authority 
2. provisional 

1. interim-bestuur, overgangsbestuur 
2. voorlopig, tijdelijk 

 transitional authority 
2. provisional 

1. interim-bestuur, overgangsbestuur 
2. voorlopig, tijdelijk 

translate into action omzetten in daden, verwezenlijken, 
uitvoeren 

 translate into action omzetten in daden, verwezenlijken, 
uitvoeren 

transmit overdragen, zenden  transmit overdragen, zenden 

transparency doorzichtigheid, openheid  transparency doorzichtigheid, openheid 

trap mine, (boobytrapped 
mine) 

valstrikmijn  trap mine, 
(boobytrapped mine) 

valstrikmijn 

treacherous 
2. hideous 

1. verraderlijk, achterbaks 
2. vals, doortrapt, schokkend, smerig 

 treacherous 
2. hideous 

1. verraderlijk, achterbaks 
2. vals, doortrapt, schokkend, smerig 

treaty verdrag  treaty verdrag 

trench 
2. individual -, foxhole 

1. loopgraaf 
2. schuttersput 

 trench 
2. individual -, foxhole 

1. loopgraaf 
2. schuttersput 

triage (sorting) triage  triage (sorting) triage 

trigger 1. trekker, afvuurpal 
2. activeren, afvuren, in gang zetten 

 trigger 1. trekker, afvuurpal 
2. activeren, afvuren, in gang zetten 

troop contributing 
country/nation [TCN] 

deelnemend land, contingent-leverend land  troop contributing 
country/nation [TCN] 

deelnemend land, contingent-leverend land 

trouble spot, (hot spot, 
flash point) 

crisishaard, brandhaard  trouble spot, (hot spot, 
flash point) 

crisishaard, brandhaard 
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truce, (armistice) 
2.  ceasefire 

1. wapenstilstand, bestand 
2. staakt-het-vuren, bestand 

 truce, (armistice) 
2.  ceasefire 

1. wapenstilstand, bestand 
2. staakt-het-vuren, bestand 

truck, (lorry) vrachtauto  truck, (lorry) vrachtauto 

turmoil verwarring, herrie, opwinding  turmoil verwarring, herrie, opwinding 

turn away opzij schuiven, verdringen, afwijzen 
(kandidaat) 

 turn away opzij schuiven, verdringen, afwijzen 
(kandidaat) 

turn down, (condemn) afwijzen, verwerpen, (afkeuren)  turn down, (condemn) afwijzen, verwerpen, (afkeuren) 

turn-in of weapons inlevering van wapens  turn-in of weapons inlevering van wapens 

turning point omslagpunt, keerpunt (ten goede/kwade)  turning point omslagpunt, keerpunt (ten goede/kwade) 

twin(-barrelled) gun dubbelloops geschut  twin(-barrelled) gun dubbelloops geschut 

 

U 

 
unaffected 
2. unharmed, untouched 

1. onberoerd, niet beïnvloed 
2. onbeschadigd, niet geraakt/getroffen 

 unaffected 
2. unharmed, untouched 

1. onberoerd, niet beïnvloed 
2. onbeschadigd, niet geraakt/getroffen 

unambiguous eenduidig, ondubbelzinnig  unambiguous eenduidig, ondubbelzinnig 

unarmed 1. ongewapend, onbewapend 
2. niet-scherpgesteld 

 unarmed 1. ongewapend, onbewapend 
2. niet-scherpgesteld 

unarmoured ongepantserd  unarmoured ongepantserd 

unattainable, 
(unfeasible, unrealistic) 

onbereikbaar, (onuitvoerbaar, ondoenlijk, 
onhaalbaar) 

 unattainable, 
(unfeasible, unrealistic) 

onbereikbaar, (onuitvoerbaar, ondoenlijk, 
onhaalbaar) 

unauthorized 
access/disclosure 

compromittatie, ongeoorloofde 
kennisneming 

 unauthorized 
access/disclosure 

compromittatie, ongeoorloofde 
kennisneming 

unavoidable onontkoombaar, onvermijdelijk  unavoidable onontkoombaar, onvermijdelijk 

unbearable ondraaglijk  unbearable ondraaglijk 

unbiased, (neutral, non-
partisan, unprejudiced) 

neutraal, onbeïnvloed(baar), zonder 
vooroordeel 

 unbiased, (neutral, non-
partisan, unprejudiced) 

neutraal, onbeïnvloed(baar), zonder 
vooroordeel 

unconfirmed 
information 

onbevestigde informatie  unconfirmed 
information 

onbevestigde informatie 

unconstitutional ongrondwettig  unconstitutional ongrondwettig 

unconventional 
warfare, (covert/special 
operations, guerilla/ 
partisan warfare) 

guerrilla(oorlogvoering)  unconventional 
warfare, (covert/special 
operations, guerrilla/ 
partisan warfare) 

guerrilla(oorlogvoering) 

undeniable (fact) onbetwistbaar (feit), vaststaand, 
onlogenbaar 

 undeniable (fact) onbetwistbaar (feit), vaststaand, 
onlogenbaar 

underline, (stress, 
emphasize) 

onderstrepen, (benadrukken)  underline, (stress, 
emphasize) 

onderstrepen, (benadrukken) 

underlying achterliggend, onderliggend  underlying achterliggend, onderliggend 

undertake, (take care) op zich nemen, actie nemen  undertake, (take care) op zich nemen, actie nemen 

undisclosed location 
2. safe house 

1. geheime plaats/locatie, niet nader 
aangeduide plaats 
2. schuiladres, (onderduikadres) 

 undisclosed location 
2. safe house 

1. geheime plaats/locatie, niet nader 
aangeduide plaats 
2. schuiladres, (onderduikadres) 

undisputed 
2. contest 
3. contentious 

1. onbetwist, buiten kijf 
2. betwisten 
3. omstreden, betwist 

 undisputed 
2. contest 
3. contentious 

1. onbetwist, buiten kijf 
2. betwisten 
3. omstreden, betwist 

undo   
2. nullify, cancel 

1. teniet doen, terugdraaien, ongedaan 
maken 
2. annuleren 

 undo   
2. nullify, cancel 

1. teniet doen, terugdraaien, ongedaan 
maken 
2. annuleren 
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undue force, (over-
reaction, excessive force) 

bovenmatig/onnodig/buitenproportioneel/ 
overdreven geweld 

 undue force, (over-
reaction, excessive force) 

bovenmatig/onnodig/buitenproportioneel/ 
overdreven geweld 

unenforceable niet afdwingbaar  unenforceable niet afdwingbaar 

unexploded ordnance 
[UXO] 

scherpe/ongeëxplodeerde explosieven/ 
mijnen, blindgangers 

 unexploded ordnance 
[UXO] 

scherpe/ongeëxplodeerde explosieven/ 
mijnen, blindgangers 

unfeasible ondoenlijk, onuitvoerbaar, niet-realistisch  unfeasible ondoenlijk, onuitvoerbaar, niet-realistisch 

unforeseeable, 
(unpredictable) 

onvoorspelbaar, onvoorzienbaar  unforeseeable, 
(unpredictable) 

onvoorspelbaar, onvoorzienbaar 

unilateral éénzijdig  unilateral éénzijdig 

unimpeded (access) 
2. access denied 

1. ongehinderd, onbelemmerde (toegang) 
2. verboden toegang 

 unimpeded (access) 
2. access denied 

1. ongehinderd, onbelemmerde (toegang) 
2. verboden toegang 

unimproved/unpaved/ 
unmetalled road 

onverharde weg  unimproved/unpaved/ 
unmetalled road 

onverharde weg 

uninflammable, 
(incombustible) 

onbrandbaar  uninflammable, 
(incombustible) 

onbrandbaar 

uninhabitable 
2. condemn 

1. onbewoonbaar 
2. onbewoonbaar verklaren, afkeuren 

 uninhabitable 
2. condemn 

1. onbewoonbaar 
2. onbewoonbaar verklaren, afkeuren 

unit 1. eenheid 
2. apparaat, module (power unit) 

 unit 1. eenheid 
2. apparaat, module (power unit) 

unity of command eenheid van commandovoering/leiding  unity of command eenheid van commandovoering/leiding 

unity of effort eenheid van inspanning/uitvoering  unity of effort eenheid van inspanning/uitvoering 

unjustified ongegrond, onterecht  unjustified ongegrond, onterecht 

unknown/uncharted 
territory 

nieuw/onbetreden terrein, 'witte vlek'  unknown/uncharted 
territory 

nieuw/onbetreden terrein, 'witte vlek' 

unlawful, (illegal, 
illegitimate) 

ongeoorloofd, onwettig  unlawful, (illegal, 
illegitimate) 

ongeoorloofd, onwettig 

unmanned aerial 
vehicle [UAV], 
(unmanned aerial/ 
airborne/overhead 
platform) 

onbemand vliegtuigje, onbemande 
penetrerende drager 

 unmanned aerial 
vehicle [UAV], 
(unmanned aerial/ 
airborne/overhead 
platform) 

onbemand vliegtuigje, onbemande 
penetrerende drager 

unpaved/unimproved/
unmetalled road 

onverharde weg  unpaved/unimproved/
unmetalled road 

onverharde weg 

unpredictable, 
(unforeseeable) 

onvoorspelbaar  unpredictable, 
(unforeseeable) 

onvoorspelbaar 

unprejudiced, (unbiased) onpartijdig, niet vooringenomen, 
onbeïnvloed 

 unprejudiced, 
(unbiased) 

onpartijdig, niet vooringenomen, 
onbeïnvloed 

unreserved openhartig, zonder voorbehoud  unreserved openhartig, zonder voorbehoud 

unsettle  
2. – the peace 

1. uit zijn evenwicht brengen, schokken 
2. vrede verstoren, destabiliseren 

 unsettle 
2. - the peace 

1. uit zijn evenwicht brengen, schokken 
2. vrede verstoren, destabiliseren 

unsettled/unresolved 
(issue) 

onopgelost (probleem, kwestie)  unsettled/unresolved 
(issue) 

onopgelost (probleem, kwestie) 

unsubstantiated 
2. unjustified 

1. onbewezen, niet onderbouwd, 
(ongegrond) 
2. ongegrond, onterecht 

 unsubstantiated 
2. unjustified 

1. onbewezen, niet onderbouwd, 
(ongegrond) 
2. ongegrond, onterecht 

unsuitable, 
(unserviceable) 

ongeschikt, onbruikbaar, (oninzetbaar)  unsuitable, 
(unserviceable) 

ongeschikt, onbruikbaar, (oninzetbaar) 

untenable onhoudbaar  untenable onhoudbaar 

until now, (to date) tot dusver  until now, (to date) tot dusver 

update actualiseren  update actualiseren 

upgrade verbeteren van een (wapen)systeem  upgrade verbeteren van een (wapen)systeem 
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upheaval, (insurgency, 
revolt, uprising) 

oproer, (opstand)  upheaval, (insurgency, 
revolt, uprising) 

oproer, (opstand) 

upon request, (on call) op verzoek, (op afroep)  upon request, (on call) op verzoek, (op afroep) 

uprising, (insurgency, 
revolt) 

opstand  uprising, (insurgency, 
revolt) 

opstand 

uproot ontwortelen, (op losse schroeven zetten)  uproot ontwortelen, (op losse schroeven zetten) 

upset, (shatter) schokken, van zijn stuk brengen, 
(schokken) 

 upset, (shatter) schokken, van zijn stuk brengen, 
(schokken) 

urbanized terrain, 
(built-up area) 

bebouwd gebied, bevolkt gebied  urbanized terrain, 
(built-up area) 

bebouwd gebied, bevolkt gebied 

urge, (prompt, incite) aandringen, dringend verzoeken, 
(aanzetten) 

 urge, (prompt, incite) aandringen, dringend verzoeken, 
(aanzetten) 

use (excessive) force (overmatig) geweld gebruiken  use (excessive) force (overmatig) geweld gebruiken 

use of deadly/lethal 
force 
2. fire for effect 

1. dodelijk geweld gebruiken 
2. gericht vuren 

 use of deadly/lethal 
force 
2. fire for effect 

1. dodelijk geweld gebruiken 
2. gericht vuren 

use of proportionate 
force 

proportioneel/toereikend geweld gebruiken  use of proportionate 
force 

proportioneel/toereikend geweld gebruiken 

utilities, public - openbare voorzieningen  utilities, public - openbare voorzieningen 

utility helicopter helikopter voor algemene 
(transport)diensten 

 utility helicopter helikopter voor algemene 
(transport)diensten 

 

V 

 
vacate, (clear, abandon) ontruimen, achterlaten  vacate, (clear, abandon) ontruimen, achterlaten 

validate, (affirm) bekrachtigen, geldig verklaren, bevestigen  validate, (affirm) bekrachtigen, geldig verklaren, bevestigen 

vehicle barrier 
2. zig-zag device 

1. slagboom 
2. verkeerssluis (bij road-block), chicane 

 vehicle barrier 
2. zig-zag device 

1. slagboom 
2. verkeerssluis (bij road-block), chicane 

vehicle/mounted patrol bereden patrouille  vehicle/mounted 
patrol 

bereden patrouille 

velocity, (speed) snelheid  velocity, (speed) snelheid 

verbatim, (literal) 
2. verbal, oral, (by voice) 

1. woordelijk, (letterlijk) 
2. mondeling 

 verbatim, (literal) 
2. verbal, oral, (by voice) 

1. woordelijk, (letterlijk) 
2. mondeling 

vermin 
2. pest control 

1. ongedierte 
2. ongediertebestrijding 

 vermin 
2. pest control 

1. ongedierte 
2. ongediertebestrijding 

versatile veelzijdig  versatile veelzijdig 

viable 
2. feasible 

1. werkbaar, werkzaam, levensvatbaar, 
haalbaar 
2. haalbaar, realiseerbaar, uitvoerbaar 

 viable 
2. feasible 

1. werkbaar, werkzaam, levensvatbaar, 
haalbaar 
2. haalbaar, realiseerbaar, uitvoerbaar 

vicious/fierce fighting hevige/felle gevechten  vicious/fierce fighting hevige/felle gevechten 

viewgraph transpa-
rency, (viewfoil, slide) 

slide/transparant voor een lichtprojector  viewgraph transpa-
rency, (viewfoil, slide) 

slide/transparant voor een lichtprojector 

vigilant, (alert, wary) waakzaam  vigilant, (alert, wary) waakzaam 

village elder, (local chief) dorpsoudste  village elder, (local 
chief) 

dorpsoudste 

violate (a law, treaty, 
ceasefire, border, 
agreement) 

schenden, overtreden  violate (a law, treaty, 
ceasefire, border, 
agreement) 

schenden, overtreden 
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violation of duty 
2. inappropriate 
behaviour/conduct 

1. plichtsverzuim 
2. onbehoorlijk gedrag 

 violation of duty 
2. inappropriate 
behaviour/conduct 

1. plichtsverzuim 
2. onbehoorlijk gedrag 

violent demonstration/ 
rally 

gewelddadige betoging  violent demonstration/ 
rally 

gewelddadige betoging 

virtue, by - of op gezag/grond van,  door zorg van, 
dankzij 

 virtue, by - of op gezag/grond van,  door zorg van, 
dankzij 

vision, night - 
2. night sight 

1. zicht bij duisternis, nachtzicht 
2. nachtkijker 

 vision, night - 
2. night sight 

1. zicht bij duisternis, nachtzicht 
2. nachtkijker 

visual contact, 
(intervisibility) 

zichtcontact, zichtverbinding  visual contact, 
(intervisibility) 

zichtcontact, zichtverbinding 

vital, (critical) 
2. essential 

1. essentieel, beslissend, cruciaal 
2. onmisbaar, (de kern rakend) 

 vital, (critical) 
2. essential 

1. essentieel, beslissend, cruciaal 
2. onmisbaar, (de kern rakend) 

volatile instabiel, onvoorspelbaar, vluchtig, 
(wispelturig, explosief) 

 volatile instabiel, onvoorspelbaar, vluchtig, 
(wispelturig, explosief) 

voice, (speech) 
2. verbal, oral, (by voice) 

1. stem, spraak 
2. mondeling 

 voice, (speech) 
2. verbal, oral, (by voice) 

1. stem, spraak 
2. mondeling 

voice communication 
2. non-secure - - 

1. spraakverbinding 
2. niet-beveiligde/gecodeerde 
spraakverbinding 

 voice communication 
2. non-secure - - 

1. spraakverbinding 
2. niet-beveiligde/gecodeerde 
spraakverbinding 

volley salvo (meerdere schoten gelijktijdig), laag  volley salvo (meerdere schoten gelijktijdig), laag 

vote stemmen  vote stemmen 

voucher (tegoed)bon, kaartje (ticket)  voucher (tegoed)bon, kaartje (ticket) 

vulnerability kwetsbaarheid  vulnerability kwetsbaarheid 

 

W 

 
waiting area voertuigwachtgebied, parkeerplaats  waiting area voertuigwachtgebied, parkeerplaats 
waive niet opeisen (tegoed houden), afstand 

doen, afzien van, uitzonderen, 
uitzondering maken 

 waive niet opeisen (tegoed houden), afstand 
doen, afzien van, uitzonderen, 
uitzondering maken 

waiver (goedgekeurde) uitzondering, niet 
opeisen van een tegoed, uitgestelde 
verrekening 

 waiver (goedgekeurde) uitzondering, niet 
opeisen van een tegoed, uitgestelde 
verrekening 

waiver of immunity (tijdelijk) opheffen van 
onschendbaarheid 

 waiver of immunity (tijdelijk) opheffen van 
onschendbaarheid 

wake, in the -, (in the 
aftermath) 

in het vervolg, in het kielzog, (in de 
nasleep) 

 wake, in the -, (in the 
aftermath) 

in het vervolg, in het kielzog, (in de 
nasleep) 

war criminal oorlogsmisdadiger  war criminal oorlogsmisdadiger 
war damage oorlogsschade  war damage oorlogsschade 
war lord (plaatselijke) commandant van 

irreguliere troepen, regionale 
krijgsheer 

 war lord (plaatselijke) commandant van 
irreguliere troepen, regionale 
krijgsheer 

warhead 
2. (high) explosive charge 

1. projectielkop, springlading 
2. springlading, explosieve lading 

 warhead 
2. (high) explosive charge 

1. projectielkop, springlading 
2. springlading, explosieve lading 

war-ravaged (country), 
(war-devastated) 

verwoest door de oorlogshandelingen  war-ravaged (country), 
(war-devastated) 

verwoest door de oorlogshandelingen 

war-weary oorlogsmoe  war-weary oorlogsmoe 
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warehouse magazijn, opslagloods  warehouse magazijn, opslagloods 
warning order waarschuwingsbevel  warning order waarschuwingsbevel 
warning shot waarschuwingsschot  warning shot waarschuwingsschot 
warrant of arrest 
2. search warrant 

1. arrestatiebevel 
2. huiszoekingsbevel 

 warrant of arrest 
2. search warrant 

1. arrestatiebevel 
2. huiszoekingsbevel 

warrant officer [WO] 
2. non-commissioned 
officer [NCO] 

1. hogere rang(en) van onderofficier 
2. onderofficier 

 warrant officer [WO] 
2. non-commissioned 
officer [NCO] 

1. hogere rang(en) van onderofficier 
2. onderofficier 

warring faction/party/ 
side, (party to the 
conflict) 

strijdende partij, conflictpartij  warring faction/party/ 
side, (party to the 
conflict) 

strijdende partij, conflictpartij 

waste 
2. – of effort 

1. verspillen, verbruiken, afmaken 
(doden), afdanken, afval 
2. tijd-/energieverspilling 

 waste 
2. – of effort 

1. verspillen, verbruiken, afmaken 
(doden), afdanken, afval 
2. tijd-/energieverspilling 

waste/rubbish disposal 
2. tipping, dumping 

1. vuilafvoer 
2. storten, dumpen 

 waste/rubbish disposal 
2. tipping, dumping 

1. vuilafvoer 
2. storten, dumpen 

water purification waterzuivering  water purification waterzuivering 
weapons cache wapenbergplaats  weapons cache wapenbergplaats 
weapons collecting 
point (weapon 
collection point) [WCP] 

inleverpunt/verzamelpunt van wapens  weapons collecting 
point (weapon 
collection point) [WCP] 

inleverpunt/verzamelpunt van wapens 

weapons confiscation inbeslagname van wapens  weapons confiscation inbeslagname van wapens 
weapons 
decommissioning 

afdanken/onklaarmaken/afstoten/ 
inleveren van wapens 

 weapons 
decommissioning 

afdanken/onklaarmaken/afstoten/ 
inleveren van wapens 

weapons depot wapenopslaglocatie  weapons depot wapenopslaglocatie 
weapons holding area wapensveldopslaglocatie, 

wapensverzamelplaats 

 weapons holding area wapensveldopslaglocatie, 
wapensverzamelplaats 

weapons inventory beschikbare/ingedeelde wapens  weapons inventory beschikbare/ingedeelde wapens 
weapons turn-in 
2. decommissioning (of 
weapons) 

1. inlevering/overdracht van wapens 
2. buiten gebruik stellen, onbruikbaar 
maken, afdanken, inleveren, afstoten 

 weapons turn-in 
2. decommissioning (of 
weapons) 

1. inlevering/overdracht van wapens 
2. buiten gebruik stellen, onbruikbaar 
maken, afdanken, inleveren, afstoten 

wear and tear, (attrition) slijtage  wear and tear, 
(attrition) 

slijtage 

weigh 1. (af)wegen, overwegen 
2. gewicht in de schaal leggen, 
meewegen 
3. drukken, belasten 

 weigh 1. (af)wegen, overwegen 
2. gewicht in de schaal leggen, 
meewegen 
3. drukken, belasten 

weight 
2. attribute – to, attach 
importance to 

1. gewicht, belang 
2. belang hechten/toekennen aan 

 weight 
2. attribute – to, attach 
importance to 

1. gewicht, belang 
2. belang hechten/toekennen aan 

welfare matters 
2. welfare service 

1. personeelszorgaspecten, O&O 
(ontspanning en ontwikkeling), 
welzijnszorgaangelegenheden 
2. welzijnszorg(dienst) 

 welfare matters 
2. welfare service 

1. personeelszorgaspecten, O&O 
(ontspanning en ontwikkeling), 
welzijnszorgaangelegenheden 
2. welzijnszorg(dienst) 

well goed, gunstig  well goed, gunstig 
well-being welzijn  well-being welzijn 
well-considered zorgvuldig afgewogen, bij nader 

inzien, (na ampele overwegingen) 

 well-considered zorgvuldig afgewogen, bij nader 
inzien, (na ampele overwegingen) 
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well-founded gegrond  well-founded gegrond 
wheeled vehicle wielvoertuig  wheeled vehicle wielvoertuig 
whip antenna staafantenne  whip antenna staafantenne 
white flag, (flag of truce, 
token of surrender) 

witte vlag, parlementaire vlag  white flag, (flag of truce, 
token of surrender) 

witte vlag, parlementaire vlag 

widening of a conflict uitbreiding van een conflict  widening of a conflict uitbreiding van een conflict 
wild shot, (stray bullet) ongericht schot, (verdwaalde kogel)  wild shot, (stray bullet) ongericht schot, (verdwaalde kogel) 
wind chill (factor) gevoelstemperatuur, afkoeling door 

(koude) wind 

 wind chill (factor) gevoelstemperatuur, afkoeling door 
(koude) wind 

wind down zich afwikkelen, (druk verliezen)  wind down zich afwikkelen, (druk verliezen) 
wiretapping afluisteren van telefoonverbinding  wiretapping afluisteren van telefoonverbinding 
wiring (diagram) bedrading(sschema)  wiring (diagram) bedrading(sschema) 
with impunity ongestraft, (met immuniteit)  with impunity ongestraft, (met immuniteit) 
withdrawal, (retreat) 
2. extraction 

1. terugtrekking 
2. operationele terugname (van 
troepen/personeel) 

 withdrawal, (retreat) 
2. extraction 

1. terugtrekking 
2. operationele terugname (van 
troepen/personeel) 

without prior 
consultations 

zonder voorafgaande raadpleging  without prior 
consultations 

zonder voorafgaande raadpleging 

without reservations 
2. unconditional 

1. zonder voorbehoud 
2. onvoorwaardelijk 

 without reservations 
2. unconditional 

1. zonder voorbehoud 
2. onvoorwaardelijk 

without shelter, (in the 
open) 
2. sleep rough 

1. zonder onderdak, onbeschut, (in de 
open lucht) 

2. in de open lucht overnachten 

 without shelter, (in the 
open) 
2. sleep rough  

1. zonder onderdak, onbeschut, (in de 
open lucht) 

2. in de open lucht overnachten 
work out uitwerken, verder ontwikkelen/ 

voorbereiden 

 work out uitwerken, verder ontwikkelen/ 
voorbereiden 

working order, in - - 
(serviceable, operational, 
intact, operable) 

inzetbaar, in bruikbare staat, 
(gebruiksgereed) 

 working order, in - - 
(serviceable, operational, 
intact, operable) 

inzetbaar, in bruikbare staat, 
(gebruiksgereed) 

working relationship werkverhouding  working relationship werkverhouding 
workshop werkplaats  workshop werkplaats 
worst case (threat, 
scenario) 

het ongunstigste geval  worst case (threat, 
scenario) 

het ongunstigste geval 

wound, (injury) wond  wound, (injury) wond 
wounded, (injured, 
casualty) 
2. wounded in action 
[WIA] 

1. gewonde, (gewond, slachtoffer) 
2. gewond tijdens een militaire 
operatie 

 wounded, (injured, 
casualty) 
2. wounded in action 
[WIA] 

1. gewonde, (gewond, slachtoffer) 
2. gewond tijdens militaire operatie 

wreckage wrak, restanten, puin, (puinhopen, 
ravage) 

 wreckage wrak, restanten, puin, (puinhopen, 
ravage) 

wretched ellendig, miserabel, slecht  wretched ellendig, miserabel, slecht 
write/draft/prepare/ 
file a report 

verslag/rapport opstellen  write/draft/prepare/ 
file a report 

verslag/rapport opstellen 

write off afschrijven  write off afschrijven 
 

X – Y – Z 
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zig-zag device 
2. vehicle barrier 

1. verkeerssluis (bij road-block), chicane 
2. slagboom 

 zig-zag device 
2. vehicle barrier 

1. verkeerssluis (bij road-block), chicane 
2. slagboom 

zone, communications - etappegebied  zone, communications- etappegebied 

zone of interior achterland  zone of interior achterland 

zone of separation 
[ZOS] 
2. buffer zone 

1. bufferzone, gedemilitariseerde zone, 
(niemandsland) 
2. bufferzone, gedemilitariseerde zone 

 zone of separation 
[ZOS] 
2. buffer zone 

1. bufferzone, gedemilitariseerde zone, 
(niemandsland) 
2. bufferzone, gedemilitariseerde zone 

zulu-time Greenwich Mean Time [GMT], militaire tijd 
in tijdzone Z 

 zulu-time Greenwich Mean Time [GMT], militaire tijd 
in tijdzone Z 

 
 
 
 

 
 
 

Woordenboek PSO 
is voor internet toegankelijk gemaakt door 

WWW.Boekje-Pienter.NL 

www.boekje-pienter.nl

