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Gilbert Leslie Astin 
 
 
Tussen de mensen die in Eerde hebben geleefd, liggen op ons kerkhof vijf mannen 
begraven die tot vlak voor hun dood geen speciale band hadden met Eerde. Door de 
loop van de geschiedenis zijn ze bij ons terecht gekomen en door het noodlot zijn ze 
nooit meer naar huis gegaan. 
Het zijn 5 Engelse soldaten die in de strijd tegen de bezetters in 1944 zijn 
omgekomen in Eerde. De jongste van hen was nog maar net 21 jaar oud toen hij 
stierf.  
Met deze jongeman, Gilbert Leslie Astin, willen we jullie kennis laten maken. 
 
 

 
 
 
 

Onderzoek en teksten: 
John Jeffries, Long Bennington, Engeland 
Ad van de Laar, Eerde, Nederland 
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Gilbert Leslie Astin werd geboren in een buitenwijk van Manchester. Dat ligt 
ongeveer midden in Engeland.  
Hij groeide op in een gewoon gezin. Zijn vader, John Philip Astin (1), was tandarts. De 
opa van Gilbert zat ook al in dat vak; hij maakte kunstgebitten. 
Gilberts moeder heette Elizabeth May Hedges. Meestal werd ze kortweg May 
genoemd. 
Toen May jong was maakte ze deel uit van de dansgroep "The Tiller Girls". Deze 
groep had overal in Engeland optredens, maar ook daarbuiten. Zelfs in Parijs 
stonden ze regelmatig op het toneel. May en John zijn allebei in 1893 geboren. Ze 
trouwden op 21 februari 1914 (2).  
 

 
The Tiller Girls op het podium 

 
Kort na hun huwelijk ging John in het leger bij de geneeskundige troepen. Daar 
volgde hij de opleiding voor tandarts. 
Een jaar na hun huwelijk, 1 februari 1915, kregen May en John hun eerste kindje, 
een meisje. Haar naam was Marjory (3). 
Op 10 juli 1917 kregen zij nog een meisje, dat ze Vera noemden (4). 
Marjory werd ernstig ziek; ze had difterie. Op 6-jarige leeftijd stierf Marjory, thuis in 
haar moeders armen (5). 
Op tweede kerstdag in 1922 werd er een zoontje geboren. May en John noemden 
hem Gilbert (6). 
Het gezin woonde toen in Walnut Street in de wijk Hulme in Manchester. 
 

 
Walnut Street 

 
Een cijfer tussen haakjes, bijvoorbeeld (1), is een verwijzing naar de desbetreffende bijlage achterin dit boekje. 
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Toen Gilbert 5 jaar oud was verhuisden ze naar het dorpje Marple, waar zijn vader 
een tandartspraktijk begon. 
 

 
Moeder May en kleuter Gilbert 

 
Hun huis stond schuin tegenover de basisschool waar Gilbert tot zijn elfde jaar naar 
toe ging. Het was in Engeland de gewoonte dat er een soort dagboek van de school 
werd bijgehouden. Uit dat dagboek blijkt dat Gilbert op 9 januari 1928 zijn eerste 
schooldag beleefde. 
De school heet Ludworth Primary School en bestaat nog steeds. 
 

 
Ludworth Primary School 
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Op deze foto met klasgenoten staat Gilbert naast de jonge onderwijzer op de 
achterste rij. Door zijn vrienden werd hij Gilly genoemd. 
 

 
Gilly en zijn klasgenoten 

 
Hier zie je Gilbert op een vakantiefoto met zijn ouders en hun hondje. Hij heeft een 
speelgoedvliegtuig in zijn hand. 
 

 
Gilly, John en May 
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Toen Gilbert in de hoogste klas van de basisschool zat - groep 8 - is deze foto van 
hem gemaakt.  
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Na de basisschool ging Gilbert naar de middelbare school in New Mills. Dat was een 
flink eind van Marple Bridge, dus gingen hij en zijn schoolgenoten elke dag met de 
stoomtrein naar school. Ook de school in New Mills is nog in gebruik. Het symbool 
van de school, dat hier op Gilberts pet is afgebeeld, is een hert. 

 

 
Gilbert tussen zijn ouders 

 
 
Op de volgende foto zie je Gilbert samen met zus Vera en in het midden hun nichtje 
Yvonne. 
Yvonne was de dochter van hun tante Ada, die nog steeds bij de Tiller Girls danste. 
Daardoor was Yvonne's moeder vaak op reis en dan logeerde ze bij de familie Astin. 

 

 
Gilbert, Yvonne en Vera 
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Gilbert had een leuke jeugd. Hij zat vol energie en was erg sportief. Het liefst speelde 
hij lacrosse. Dat is een spel dat we in Nederland niet zo goed kennen. Lacrosse is 
een combinatie van basketbal, voetbal en hockey. 
Soms ging het gezin een dagje naar zee. Daar is deze foto gemaakt van Gilbert en 
zijn zus Vera, klaar voor een duik in het water. 
 

 
Gilbert en Vera 

 
Vlak voor zijn veertiende verjaardag (14 dec. 1936) deed Gilbert zijn communie in de 
kerk van Mellor. Blijkbaar was hij nogal gelovig, want hij zat er ook op bijbelstudie en 
op de zondagschool. 
In diezelfde kerk trouwde Gilberts zus Vera op 4 augustus 1941 met David Jones. 
Gilbert was toen 19 jaar oud en hij was een van de getuigen bij het huwelijk (7). 
Na zijn middelbare schooltijd ging Gilbert werken op het kantoor van een makelaar in 
onroerend goed. In die tijd had hij ook een vriendinnetje. Haar naam was Barbara.  
 

 
Barbara en Gilbert 
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Gilly's leven liep op rolletjes, maar toen brak de oorlog uit. 
De Duitsers - onder aanvoering van Adolf Hitler - wilden in heel Europa de baas zijn, 
dus ook in Engeland. De slag om Engeland werd vooral in de lucht uitgevochten. 
Duitse vliegtuigen bombardeerden Engelse steden, waaronder London. Ongeveer 
50.000 Britse burgers werden daarbij gedood. Maar de Royal Air Force sloeg hard 
terug. Nadat de Duitsers bij luchtgevechten ruim 1700 vliegtuigen hadden verloren, 
lieten zij Engeland voorlopig met rust. 
Al deze gebeurtenissen lieten Gilbert niet onberoerd. Hij wilde zijn steentje bijdragen 
in de strijd tegen de Duitsers en werd lid van de Civil Defence, een organisatie die 
zorgde voor de bewaking van bruggen en belangrijke gebouwen en voor 
luchtalarmeringen. Later ging hij ook nog bij de Home Guard. Dit was een soort leger 
dat door de regering werd getraind om een eventuele Duitse aanval op Engeland te 
vertragen zodat het gewone leger - dat in het buitenland vocht -  tijd had om naar 
Engeland terug te keren. De Home Guard bestond uit meer dan een miljoen 
vrijwilligers, vooral jongens die nog te jong waren voor het leger of mannen die er te 
oud voor waren. 
 
Toen Gilbert 19 jaar was ging hij in het echte leger. Hij wilde actief deelnemen aan de 
strijd tegen Nazi-Duitsland. Bovendien kreeg hij zo de kans om wat van de wereld te 
zien, net als zijn moeder. 
Na een algemene militaire opleiding werd hem gevraagd of hij chauffeur van een 
tank wilde worden. Nou, dat vond Gilbert wel spannend en na enkele maanden was 
hij chauffeur van een Sherman tank in het 44e Royal Tank Regiment.  
Hieronder zie je een Sherman tank en het embleem van Gilberts tank regiment. 
 

                              
 Sherman tank  VREES NIETS 

 
Gilbert werd uitgezonden naar Egypte.  
Samen met Australische en Zuid Afrikaanse 
troepen vocht zijn Tank Regiment in het 
Noorden van Afrika. 
Hun tegenstanders waren niet alleen de 
Duitsers maar ook Italianen. De Italiaanse 
dictator Mussolini was een belangrijke 
bondgenoot van Hitler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gilbert in Afrika met zijn vriend James (Chick) Hardy 
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Begin juli 1943 ging het 44e Tank Regiment per schip van Egypte naar het eiland 
Sicilië. Het was de bedoeling om Italië vanuit het zuiden te veroveren. 
Vanuit Sicilië kwam Gilbert in augustus 1943 terecht op het Italiaanse vasteland, 
waar het Engelse leger begon met de opmars naar het noorden. 
In Italië vierde Gilbert zijn 21e verjaardag. Via de militaire post kreeg hij een kaart 
van zijn ouders. 
 

 

 
Gilberts verjaardagskaart 

 
Op 9 oktober 1943 kwam Veldmaarschalk Montgomery op bezoek in Italië bij de 
Engelse troepen. Montgomery was een klein jaar later de bedenker van het plan 
Market Garden. 
Tot januari 1944 bleef het 44e Royal Tank Regiment in Italië. Daarna mocht iedereen 
op verlof naar huis. Gilbert zat vol spannende verhalen en hij vertelde zijn ouders en 
vrienden over zijn avonturen in Afrika en Italië. 
De maanden maart, april en mei werden gebruikt voor oefeningen en om het 
Regiment weer op orde te brengen. 
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Daarna moest Gilbert vechten in Frankrijk.  
De geallieerden hadden op 6 juni 1944 de kusten van Normandië veroverd. Deze 
spectaculaire invasie kostte duizenden jonge soldaten het leven, maar was het begin 
van de bevrijding van Europa.  
Er werd een noodhaven aangelegd in Arromanches. Daar rolde Gilberts tank van de 
boot af, het vasteland op.  
 

 
Ontscheping bij Arromanches 

 
Op 12 juni 1944 schreef Gilbert een brief naar huis. Daarin vertelde hij dat hij in 
Frankrijk was en het eigenlijk niet zo naar zijn zin had. Maar hij schreef zijn ouders 
ook dat ze zich geen zorgen hoefden te maken. 

 
Gilly's laatste brief naar zijn ouders 
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Onder leiding van de Amerikaanse generaal Patton werden in enkele maanden tijd 
Frankrijk en België bevrijd. De opmars van het 44ste Royal Tank Regiment, met 
Gilbert als tankchauffeur in het A squadron, liep via de westkust van Frankrijk en 
België. Via Lille en Gent trokken zij richting Antwerpen en vervolgens naar het 
oosten. Verschillende keren waren er felle gevechten met Duitse troepen, die 
probeerden om hen te stoppen. Toch ging alles zo snel dat de aanvoertroepen 
moeite hadden om alles wat het leger nodig had, vanuit de havens naar voren te 
brengen. Daardoor kwam de opmars naar Duitsland een beetje tot stilstand. 
Om de oorlog nog vóór de winter te beslissen, bedacht de Engelse Veldmaarschalk 
Montgomery een plan om Duitsland snel binnen te kunnen trekken. 
Het plan was dat de grondtroepen vanuit België een snelle opmars zouden maken 
via Eindhoven, Veghel en Nijmegen naar Arnhem. Van daaruit was het eenvoudig 
om het Ruhrgebied te bezetten en zo de Duitse oorlogsindustrie stil te leggen. Als 
alles goed ging kon de oorlog al voor Kerstmis 1944 afgelopen zijn. 
De weg naar Arnhem werd doorkruist door rivieren en kanalen. Dus werden volgens 
het plan parachutisten langs de route gedropt om de bruggen te bezetten, zodat de 
tanks en vrachtauto's ongehinderd naar Arnhem konden rijden.  
Dat plan kreeg de codenaam "Market Garden". 
 

 
Het plan "Market Garden" 

 
De parachutisten die nabij Eerde landden waren Amerikanen, die behoorden tot het 
501ste Parachute Infanterie Regiment. Zij hadden alleen lichte wapens bij zich en ze 
hadden ook geen voertuigen. Na enkele dagen kregen zij jeeps, die vanuit Engeland 
werden aangevoerd in zweefvliegtuigen (gliders).  
De Amerikanen hadden natuurlijk ook geen tanks, terwijl de Duitsers deze wél 
hadden. Maar ook daar was in het plan rekening mee gehouden. Elk regiment van de 
Amerikaanse luchtlandingstroepen kreeg een aantal tanks van het 44ste Royal Tank 
Regiment toegewezen. De tank waarop Gilbert Astin chauffeur was, moest zich 
aansluiten bij het 501ste Parachute Infanterie Regiment in Veghel. 

 
501ste Parachute Infanterie Regiment 
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Op 17 september 1944 stonden in de buurt van het Belgische Neerpelt 20.000 
voertuigen klaar om op te rukken naar Arnhem. 's Middags reden de eerste Engelse 
tanks Nederland binnen. Zij stuitten op felle Duitse tegenstand. De voorhoede van de 
geallieerden bereikte laat in de middag Valkenswaard. 
 

 
De markt in Valkenswaard 

 
Het duurde tot 19 september voordat Gilberts tank Eindhoven binnenreed. Daar 
werden de geallieerden verrast door een Duits bombardement dat veel slachtoffers 
maakte, waaronder meer dan 200 burgers.  
Tegelijkertijd deden de Duitsers vanuit Helmond via Nuenen een aanval op de brug 
in Son. Op 20 september zetten de Engelsen en Amerikanen een tegenaanval in op 
Nuenen. Het dorp werd aangevallen vanuit het zuiden en vanuit het westen. Gilbert 
viel met het A squadron vanuit het westen aan. Toen de duisternis inviel trokken zij 
zich weer terug. Bij zowel de Duitsers als de geallieerden waren veel doden gevallen, 
maar Nuenen bleef voorlopig in Duitse handen. 
Het regiment verplaatste zich de volgende dag naar Sint- Oedenrode, waar een deel 
van de tanks direct werd doorgestuurd naar Veghel. Gilbert bleef in Sint- Oedenrode. 
In de vroege ochtend van 22 september werd Schijndel aangevallen. Het offensief 
verliep over 3 fronten, vanuit Heeswijk, vanuit Eerde en vanuit Sint-Oedenrode. Aan 
Duitse zijde vielen veel doden en uiteindelijk gaven veel soldaten zich over.  
In de middag kwam het bericht dat een andere Duitse eenheid bij Mariaheide een 
deel van de Corridor had veroverd. De aanval op Schijndel werd afgeblazen en de 
troepen trokken zich terug om de weg naar Arnhem te heroveren. Gilbert en zijn 
squadron gingen terug naar Sint-Oedenrode. 
De volgende dag, 23 september, werd Gilberts eenheid richting Veghel gestuurd. 
Terwijl andere tanks werden ingezet om Duitse troepen tegen te houden, die vanuit 
Erp aanvielen, verdedigde het A squadron de Corridor aan de noordzijde. 
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Sherman tanks in Veghel (foto: Johan van Eerd) 

 
Op zondag 24 september kreeg Majoor Cave, commandant van het A squadron, 
opdracht om naar Eerde te gaan en contact op te nemen met Kolonel Johnson. 
Op dat moment waren er grote problemen in Eerde. Met honderden soldaten en een 
aantal tanks vielen de Duitsers vanuit Schijndel aan. De kogels vlogen door de 
straten van Eerde en granaatvuur vernielde de kerktoren en de molen. Ook veel 
huizen werden beschadigd of zelfs in brand geschoten. Op de Horstjens kreeg een 
vrachtauto geladen met munitie, een voltreffer. De munitie explodeerde en alle 
soldaten die er in de buurt waren werden gedood.  
De Amerikanen leden zware verliezen maar ze moesten de Duitsers tegenhouden 
want anders zouden zij de weg naar Arnhem afsnijden.  
 
Samen met enkele andere tanks werd Gilbert vooruit gestuurd om de Duitsers te 
stoppen. 
Aan de noordkant van het dorp stond de windmolen. Het was ongeveer 11.00 uur 
toen Gilbert zijn tank tussen de molen en het huis van de molenaar zette. Daar 
stonden ze een beetje beschut. 
Plotseling hoorden ze een enorme knal. Een andere tank die achter hen bij een huis 
in de tuin stond (nu Kapelstraat 71) had een voltreffer van een Duitse tank gekregen. De 
schutters waren dood, maar de chauffeur kon er nog uitkomen. Door de klap werd de 
tankcommandant, luitenant Hooper, weggeslingerd. Zwaar gewond lag hij op de 
grond en riep naar de Amerikanen: "My men, get them out !!!!".  
Snel draaiden de schutters in Gilbert's tank hun koepel en vuurden een schot af in de 
richting van de Duitse tank. De tankgranaat miste zijn doel. Een schot van een 
andere Duitse tank raakte daarna Gilberts tank. De twee schutters in de koepel 
werden op slag gedood door de ontploffende munitie binnenin.  
Ook Gilbert was geraakt. Hij was zwaar gewond aan zijn zij en raakte bewusteloos. 
Soldaten renden naar de tank met medische spullen maar het was al te laat.  
Gilbert stierf in zijn tank. 
Even later vloog de tank in brand terwijl Gilbert er nog in zat. 
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Ondertussen schakelden de Duitsers een derde Engelse tank uit die op de Horstjens 
bij de spoorlijn stond. Daar vielen geen slachtoffers, omdat de bemanning niet in de 
tank zat. 
 

 
Waarschijnlijk verloop van de strijd tijdens het tankincident in Eerde 

 

 
Gilberts tank naast de zwaar gehavende molen 
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De Engelsen waren woedend en wilden 
niet nog meer tanks sturen. Eerst 
moesten de Duitsers worden verdreven. 
Na een kort overleg besloten de 
Amerikanen om de Duitsers aan te 
vallen. Ondertussen werden de 
zandduinen vanuit Eerde met mortieren 
bestookt. De kerktoren werd door de 
Amerikanen als uitkijkpost gebruikt om te 
zorgen dat de mortieren op de Duitsers 
terecht zouden komen en niet op hun 
eigen mannen. De Duitsers schoten 
daarop de kerktoren kapot. 
Na felle gevechten in de zandduinen 
lukte het om de Duitsers te verdrijven. Dit 
ging wel ten koste van heel veel levens 
van beide partijen. 
Men wist toen nog niet dat even verderop 
tussen de Koevering en Logtenburg de 
Duitsers een stuk van de Corridor - de 
weg naar Arnhem - hadden veroverd en 
ongeveer 80 Engelse voertuigen in brand 
hadden geschoten. Veel Engelse 
truckchauffeurs en hun passagiers 
verloren daarbij het leven. 
Operatie Market Garden lag weer stil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kerk van Eerde na de strijd 
 
 

Uiteindelijk lukte het plan van Montgomery niet. 
De brug in Arnhem, waar duizenden Engelse en honderden Poolse soldaten 
sneuvelden, bleek een brug te ver. Ook duizenden Amerikanen verloren hun leven. 
Maar het zuiden van Nederland was wel bevrijd.
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Gilbert Astin werd begraven op het kerkhof van 
Eerde, samen met andere gesneuvelde Engelse 
en Amerikaanse soldaten. 
De eerste jaren werd het graf gemarkeerd door 
een houten kruis. Later werden Gilbert en de 
andere troopers naast elkaar herbegraven op de 
plaats waar ze nu nog liggen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Het bericht van Gilberts dood werd enkele dagen later aan zijn ouders overgebracht. 
Natuurlijk waren zij zeer verdrietig. Gilbert was hun enige zoon en ze hadden 
gehoopt dat hij na de oorlog een mooie toekomst zou krijgen. 
Veel mensen leefden mee met John en Elizabeth May Astin. 



Gilbert L. Astin  17 

In de krant werd een artikel aan Gilbert gewijd. 
 
 
 
 
 
 
Van Koning George I van Engeland 
kregen de ouders een kaartje, 
waarin hij zijn medeleven betuigt. 
 

 
Kaartje King George 

 
 
 
 
Majoor R.G. Cave van het 44ste 
Royal Tank Regiment schreef op 3 
december een brief naar Gilberts 
ouders, waarin hij vertelde dat 
Gilbert veel vrienden had gemaakt in 
zijn eenheid. De brief vertelt ook hoe 
Gilbert gewond raakte. De majoor 
verzekerde de ouders dat Gilbert 
niet veel pijn heeft gehad voordat hij 
stierf. De majoor vertelt in zijn brief 
ook dat de mensen van Eerde heel 
goed voor het graf zorgden. 
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De brief van majoor Gave 
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Toen de oorlog was afgelopen stuurde het Ministerie van Oorlog de medailles die 
aan Gilbert waren toegekend, naar zijn ouders. 
Op het begeleidende kaartje staat dat men het betreurt dat Gilbert deze niet zelf in 
ontvangst heeft kunnen nemen. 
 

 
1939 - 45 Star, Italy Star, Africa Star, War Medal 1939 - 45 

 

 
Kaartje van het Ministerie van Oorlog 
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In augustus 1946 kregen de ouders van Gilbert een brief van Pastoor Willenborg uit 
Eerde. Bij de brief zaten foto's die de pastoor had gemaakt van Gilberts graf. 
De pastoor nodigt in de brief Gilberts ouders uit voor een bezoek aan Eerde, maar 
dat is er nooit van gekomen. 
 

 
 

 
Brief van Pastoor Willenborg 
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In Gilberts woonplaats Mellor staat een 
monument, waarop onder anderen zijn 
naam is vermeld. 
 

 
 

 
Monument in Mellor 

Op de middelbare school van Gilbert in 
New Mills is een gedenkplaat gemaakt 
voor alle oud-leerlingen die in de 
tweede wereldoorlog zijn omgekomen. 
Deze is te vinden in de bibliotheek. 
 

Gedenkplaat in New Mills 
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Gilberts vader, John Astin, bleef werken als tandarts totdat hij in 1951 op 58-jarige 
leeftijd stierf. 
Moeder Elizabeth May overleed in 1986. Zij is 94 jaar oud geworden. 
 

 
Het graf van Gilberts ouders 
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Op 24 september 2004, precies 60 jaar na Gilberts dood, waren enkele familieleden 
van hem op bezoek in Eerde. Het waren John en Elizabeth Jeffries en Dave en 
Jayne Jones. Elizabeth en Dave zijn kinderen van Gilberts zus Vera Astin en Gilbert 
was dus een oom van hen. Hoewel ze Gilbert nooit persoonlijk hebben gekend, 
waren ze zeer getroffen door de herinneringen die hun moeder had bewaard. 
Tijdens hun bezoek aan Eerde kwamen deze familieleden in contact met Ad en Piet 
van Riel. Ad en Piet woonden in 1944 bij de molen en waren toen 13 en 10 jaar oud. 
De uitgebrande tank heeft nog lang naast hun huis gestaan, want niemand kon zo'n 
zwaar ding verslepen. Bovendien waren de rupsbanden er afgehaald om te 
gebruiken voor een andere tank. 
De jongens, nieuwsgierig als ze waren, zijn vaak in de tank geklommen. Tussen de 
verbrande spullen op de chauffeursplaats vonden zij een portemonnee, waarvan de 
inhoud nog gedeeltelijk goed was. Zo was er een foto waarop een meisje stond. Op 
de achterkant was zelfs nog een naam en adres leesbaar. Het meisje woonde in 
België. De vader van Ad en Piet, molenaar Wim van Riel, heeft de portemonnee naar 
dat adres in België gestuurd, omdat dat toen het enige aanknopingspunt was. 
Onder de bestuurdersstoel van de tank vonden de jongens ook een embleem zoals 
dat door tanksoldaten werd gedragen op hun baret. Dit hebben ze zorgvuldig 
bewaard en dat was maar goed ook. 
Want 60 jaar later konden ze dit embleem overhandigen aan de familieleden van 
Gilbert Astin, toen zij Eerde bezochten. 
 
 

 
Gilberts baretembleem  

 
 
Het embleem ging mee terug naar Engeland, waar de familie het 10 jaar lang 
koesterde als een kostbare herinnering aan oom Gilbert. Maar nadat zij het nieuwe 
museum in de gerestaureerde windmolen hadden bezocht, besloot de familie om het 
embleem terug te sturen naar Eerde. Het is nu te zien in het museum dat is 
ondergebracht in de Eerdse molen. 
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Gilbert Leslie Astin was een gewone jongen uit een gewoon gezin. Net als iedereen 
van zijn leeftijd had hij toekomstplannen en -verwachtingen. Hij had een vriendin met 
wie hij misschien wel had willen trouwen en kinderen krijgen. En als hij nog geleefd 
had, had hij nu waarschijnlijk kunnen genieten van zijn kleinkinderen. 
Doordat hij vocht en stierf voor onze vrijheid heeft hij die toekomst nooit kunnen 
beleven.  
Het leven dat wij nu leiden, onze vrijheid, hebben we te danken aan Gilbert en aan 
duizenden andere jonge mannen die hun leven voor ons hebben gegeven. 
 

 
Gilbert L. Astin 
1922   -   1944 
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Bijlagen 
 

1. Geboorte-akte John Philip Astin (vader) 

 
 

2. Huwelijksakte John Philip en May (ouders) 
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3. Geboorte-akte Marjory (zus) 

 
 

4. Geboorte-akte Vera (zus) 
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5. Overlijdensakte Marjory (zus) 

 
 

6. Geboorte-akte Gilbert 
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7. Huwelijksakte Vera (zus) en David Jones 

 
 
 


