
Jan Hendriks 
 
 
Johannes Hubertus (Jan) Hendriks werd geboren te Maastricht op 7 mei 1905 in 
zijn ouderlijke woning aan de Bogaardenstraat 28, hij was stratenmaker en 
zinkwitwerker.  
Het Rooms Katholieke gezin, bestaande uit zeven kinderen verhuisde op 14 april 
1910 voor zes maanden naar de gemeente St. Pieter en keerde 14 oktober 1910 
terug en ging wonen aan de Stenenwal 36. De vader van Jan was houtzager en 
afkomstig uit Gronsveld. 
Jan bracht zijn jeugd door in de omgeving van de Ruiterstraat in Wijck en de 
Varkensmarkt in het Oostelijk Boschstraatkwartier, beiden armoedige 
arbeidersbuurten. 
 
De mijnwerker Jan Hendriks trouwde op 23 mei 1928 met Catharina Antoinetta 
Krutzen. Zij werd geboren op 5 maart 1902 te Heer en Keer. Zij overleed op 7 
maart 1981 te Lanaken, zij werd 75 jaar. 
 
In 1939 werd een lijst van links-extremistische personen per gemeente 
samengesteld, door het toenmalige ministerie van Binnenlandse Zaken.  
Op deze lijst stond Jan Hendriks in de gemeente Maastricht vermeld onder 
nummer 245. Volgens deze lijst stelde Jan Hendriks zich in 1939 kandidaat voor 
de Gemeenteraad van Maastricht voor de Communistische Partij Nederland 
(CPN), afdeling Maastricht. 
 
Tijdens de Duitse bezetting woonde het gezin Hendriks aan de Lochterstraat 12 
te Maastricht, in het kerkdorp Heugem 
Jan werd eerder op bevel van de SD al in 1940 te Aken gearresteerd en snel 
daarna vrijgelaten. 
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Jan Hendriks, net als Chris Heuts, een 
verspreider van de linkse illegale krant “De Vonk”.  
De V-Man voor de SD Andreas Engwirda zette SD-er R.H.G. Nitsch op het spoor 
van Fernand Boosten, de broer van de in Zutphen ondergedoken Ger Boosten, 
die contacten tussen de communisten zou onderhouden. 
Een inval in het atelier van Ger Boosten leverde SD-er R.H.G. Nitsch een lijst op 
met de namen van de verspreiders van het blad “De Vonk”, die aan de basis 
stond van de arrestatie van zevenentwintig verspreiders van het blad. 
 
Op 15 september 1942 om 08.30 uur werden door verraad van de V-Man voor de 

SD Andreas Engwirda op bevel van 
de SD-er R. Nitsch negen 
Maastrichtse communisten opgepakt 
en ingesloten in het Hoofdbureau 
van Politie. 
Deze negen gearresteerde 
communisten werden dezelfde dag 
om 10.00 uur door de SD opgehaald 
aan het Hoofdbureau van Politie en 
daarna voorgeleid aan de SD-er R. 
Nitsch aan de Wijckersingel 71. 

Fernand Pieter Paul Marie (Fernand) Boosten  
Leonardus Theodorus Verheijden  
Adrianus van Hoorn  
Johannes Jongen  
Johannes Jacobus Baartscheer 
Heinz Engers  
Johannes Hubertus (Jan) Hendriks  
Christiaan (Chris) Heuts  
G.C. Kroll 
 



Van deze negen communisten werden Chris Heuts en Jan Hendriks door de 
Duitsers in Kamp Vught in 1943 vermoord.  
Na zijn arrestatie en verhoor van Jan Hendriks werd hij door de Duitsers op 15 
september 1942 naar Kamp Amersfoort gebracht en later naar 
Konzentrationslager Herzogenbusch, in de volksmond al snel Kamp Vught. 
 
De stratenmaker Jan Hendriks werd op 27 januari 1943 in Kamp Vught door de 
Duitsers vermoord en hij ligt begraven op het Ereveld Loenen. 
 
Nadat Jan Hendriks was vermoord werden zijn gouden zegelring en FL.20,- op 28 
juni 1943 per post naar de Gemeentepolitie Maastricht gezonden.  
De inspecteur van politie Jo Kraaij nam de zaken in ontvangst en gaf deze door 
aan de hoofdagent-rechercheur ‘Chef Rouschop’ om de nabestaanden in te 
lichten. Op 16 juli 1943 werd het geld en de zegelring door zijn vrouw Antoinetta 
Hendriks-Krutzen van de politieman Rouschop in ontvangst genomen en zij 
tekende hiervoor een ontvangstbewijs. 


