
(a) 4« REGIMENT VELDARTILLERIE

Oorlogszakboekje
van

o
(c) ... ................ .............. ....... ^ .......... ..............

Zie voor dien tekst van de noten het gestelde op den omslag.
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NOTEN.
Algemeen.

Vermits de in het oorlogszakboekje voorkomende 
gegevens voor den betrokkene in geval van oorlog van 
zeer groote beteekenis kunnen zijn, behooren die gegevens 
MET GROOTE ZORG EN MET ZEER DUIDELIJK 
LEESBAAR SCHRIFT te worden vermeld.
(a) Regiment, korps enz., waarbij de houder van het oor

logszakboekje, ingevolge het bepaalde in bijlage IV 
van het Mob. V. L., Deel I, in registratie is. De bena
mingen der onderdeden behooren voluit te worden 
vermeld en — voor zooveel toepasselijk —  aanvan
gende met het grootste en afdalende tot het kleinste 
onderdeel.

(b) Geslachtsnaam en voorletter(s) van den houder van 
het oorlogszakboekje.

(c) ie. Rang (de afkortingen te bezigen, als vermeld in
punt i i  van de „Toelichtingen op het registratie- 
register voor personeel, bedoeld in § i, onder a, 
van het Registratievoorschrift”);

2e. Categorie of lichting, waartoe de betrokkene in
gevolge § i  van het Registratie voorschrift behoort; 
de categorieën aan te duiden door de afkortingen: 
V.O.: voor beroepsofficieren en officieren op 

non-activiteit;
V. : voor vrijwilligers, beneden den rang van 

tweede luitenant, met dien verstande, dat: 
a. het personeel, behoorende tot de categorieën, 

bedoeld in § i, onder 3e en 4e van het Registra
tievoorschrift wordt aangeduid door de ver
melding van V. en de j aar klasse, waartoe de 
betrokkene behoort (bijv. V.-1912);

Zie verder pag. II en III van den omslag.



Zie voor den tekst van de noten het gestelde op den omslag



Geslachtsnaam, voorletter(s) en adres van de naaste 

familiebetrekking(n) .............................................................
.... ................................................................... ............ .........!........

/ / / >  , / O '  . y 7 ~  's j-r
...... ........................ ...... t . . Z ... .......... .... ... ,.. ...........

......
. > S

............ :...........................................

................... «j...-...................................................................- ...................... ..........

..... . .J . ..

...... ............................. ........ ..................:..........,.....:...........................
Taille: overjas J  j/]f , pantalon , veldjas </ h/C,

helm , schoenen*/^

Maat: gasmasker

Brillen-voorschriften

i Vaccinatie pokken 

(o) < typhus
( Antitetanusserum

Zie voor den tekst van de noten het gestelde op den omslag.
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Hieronder aanteekeningen te stellen omtrent verwon
dingen, overlijden, plaats van begraven, enz.
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K O N I N K R I J K  D E R
B E R IC H T K A A R T  omtrent gewonden, zieken of overledenen van de

. 4e REGIM ENT V ELD A R TILLER IE
I. ( a ) | .....................................................................................................................

3. (c) ..........................................................................................................................

5. op (i) .....................................................

7. geslachtsnaam, voorletters en adres van de naaste familiebetrekking(n)

8. inrichting, waarin de betrokkene zich bevindt.......................

9. plaatsnaam, waar de onder 8 bedoelde inrichting is gelegen

10. (1) .......................................................................................
12. mededeeling omtrent den ernst van den toestand ...............

13. welk lichaamsdeel werd verwond ..................................... .......

14. plaatsnaam, waar de verwonding heeft plaats gehad ...........

15. datum van overlijden ..................................................................

16. oorzaak van den dood ..............................................................

17. plaatsnaam, waar de betrokkene is begraven

18. verdere mededeelingen..................................................................

Dagteekening.........................................................................

Zie voor (a), (c), (e), (f), (h), (i), (j) en (n) de noten op den omslag. 
(1) In te vullen: ziek, gewond of overleden.



N E D E R L A N D E N .
Koninklijke Landmacht op voet van oorlog.

i i .  aard der ziekte of verwonding

(Kwaliteit)..........
(Onderteekening)




