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F/O. R.E. Carter, F/O.J.S. Nott F/Lt. R.A. Walker (1)  

 

Gecremeerde Airmen Kamp 
Vught krijgen plaats in 
bezinningsruimte NMKV. 
 
door: Peter van Kaathoven - Vught 
E: kaathoven@home.nl 
 
Begin Januari 2019 werd er begonnen aan de 
grondige verbouwing van het Nationaal 
Monument Kamp Vught. Door de jaren heen 
zagen zij het bezoekersaantal toenemen en was 
er een uitbreiding noodzakelijk. Daarnaast was 
hun vaste expositie gedateerd (2002). Een 
mooie reden om deze twee te combineren. De 
kosten waren geraamd op 4 miljoen euro.  
 
In Bulletin 371 blz. 10 vertelde ik al het verhaal van 
de 3 airmen welke op 8 juli 1944 op hun Tilburgse 
onderduikadres, door de Sicherheitsdienst (SD), in 
koele bloede werden geliquideerd.  
 
Hun namen zijn: 
- F/O. Roy E. Carter        RCAF (T3802)  
- F/O.Jacques S. Nott        RAAF  (T3790)  
- F/Lt. Ronald A. Walker       RAF (T3837) 
 
Sinds mijn onderzoek begin 2010 naar deze 3 
vliegers heb ik vele malen met de medewerker 
collectie gesproken waarom er geen aandacht aan 
dit verhaal werd geschonken? Dat het een 
onbekend verhaal was werd mij iedere keer 
duidelijk als ik tijdens de jaarlijkse doden-
herdenking 3 Gerbera’s met naamkaartjes 
neerlegden bij de asputten.  
 
Daarnaast maakte ook het Zerlegebetrieb geen 
onderdeel uit van de “oude” vaste expositie.      
Een van de zwaarste Werkkommandos binnen het 

 
Kamp Vught. Na een verbouwing en het 
ontwikkelen van een nieuwe vaste expositie werd 
het vernieuwde herinneringscentrum op 27 
november 2019 geopend door Z.K.H. Koning 
Willem-Alexander.  
 
Tijdens mijn eerste bezoek aan de vernieuwde 
expositie ‘Kamp Vught: 32.000 verhalen en zeven 
seizoenen’, was ik blij verrast dat er aandacht is 
geschonken aan het Zerlegebetrieb. In een vitrine 
liggen wrakdelen van vliegtuigen en een Bomber 
Oxygen Tank staat dominant in de vaste expositie. 
(2) 
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In de bezinningsruimte waren in de “oude” opzet al 
de namen van ruim 750 slachtoffers van Kamp 
Vught te lezen. Bij de vernieuwde expositie zijn nu 
ook de namen te vinden van de 3 vliegers en 12 
andere personen die niet zijn omgekomen in Kamp 
Vught, maar wel daar zijn gecremeerd en 
“begraven”. Een mooie  aanvulling in deze 
bijzondere ruimte binnen het Nationaal Monument 
Kamp Vught. 
 
Ik correspondeer al enkele jaren met Fred Carter, 
de jongere broer van F/O. Roy Carter. Fred woont 
in Canada en is de schrijver van het verhaal “Shot 
in Cold Blood” op internet. (4)  Het verhaal over de 
liquidaties op 8 juli 1944 aan de Diepenstraat 25, 
Tilburg. Fred wist dat ik bloemen legde tijdens de 
jaarlijkse Nationale Dodenherdenking en ik stuurde 
hem iedere keer hier foto’s van op. Iedere keer 
ontving ik een e-mail met een hartelijk dank en of 
hij de door mij gemaakte foto’s mocht doorsturen 
naar zijn naasten? Natuurlijk, was dan altijd mijn 
antwoord.  
 
Na mijn laatste bezoek heb ik natuurlijk Fred 
onmiddellijk op de hoogte gebracht van het feit dat 
zijn broer Roy en zijn 2 kameraden een plek 
hebben gekregen in de  bezinningsruimte. Fred 
was blij verrast en moest het onmiddellijk zijn 
familieleden vertellen en de bijgevoegde foto’s 
sturen. Natuurlijk, werd er dan eerst toestemming 
gevraagd.  
  
Afgelopen 12 januari bezocht ik de  bezinnings-
ruimte wederom, om te ontdekken dat er twee 
nieuwe “plaquettes” waren toegevoegd in de 
ruimte. Op een van de plaquette’s was het 
volgende te lezen: “Deze drie RAF piloten zaten 
ondergedoken in Tilburg toen zij werden ontdekt 
door de Gestapo. Zij zijn ter plekke geëxecuteerd 
en hun stoffelijk overschot is naar Kamp Vught 
overgebracht om hier gecremeerd en begraven te 
worden”.   
 
Op de e-mail, welke ik naar Fred stuurde, kwam 
een emotioneel antwoord “I always knew they 
were buried there..”.  
 
Ondanks dat er geen harde bewijzen zijn, zoals  
dna, is het hoogst aannemelijk dat F/O. Roy 
Carter, F/O. Jacques Nott en F/Lt. Ronald A. 
Walker zijn uitgestrooid in een van de twee 
asputten binnen Kamp Vught. Zo dichtbij en ook 
weer niet. Hun namen zullen altijd te lezen zijn op 
het Runnymede Memorial, Surrey. 
 
Lest we forget 
 
Bronnen: 
1 Foto’s  F/O. Roy E. Carter (Fred Carter), F/O.Jacques S.   
   Nott (Tony Nott), F/Lt. R.A. Walker (onbekend). 
2 Overige foto’s (Peter van Kaathoven) 
3 https://na514.wordpress.com/2012/11/07

 

 

 

 

 


