Chris Heuts
Kristiaan (Chris) Heuts werd geboren op 12 juni 1888 te Meerssen. De dagloner Chris
Heuts trouwde op 25 juni 1914 te Simpelveld met Elizabeth Dahlmans. Zij werd geboren
omtrent 1885 te Heerlen en overleed op 18 december 1919 te Meerssen, zij werd 34
jaar.
Chris Heuts hertrouwde in Meerssen op 17 april 1920 met Barbara Johanna (Barbara)
Verstegen en was op dat moment assuradeur. Barbara Verstegen werd geboren op 24
juni 1889 te Meerssen en overleed op 21 mei 1961 te Maastricht, zij werd 71 jaar.
De stukadoor Chris Heuts deed als communist in 1935 mee aan de verkiezingen voor de
Provinciale Staten van Limburg vanuit de kieskring Heerlen. Hij stond op plaats 13 als
enige communist uit Maastricht genoteerd.
Chris Heuts was op dat moment de voorzitter van de Communistische Partij Nederland
(CPN), afdeling Maastricht.
In 1939 werd een lijst van links-extremistische personen per gemeente samengesteld,
door het toenmalige ministerie van Binnenlandse Zaken.
Op deze lijst stond K. Heuts in de gemeente Maastricht vermeld onder nummer 245.
Volgens deze lijst trad Chris Heuts in 1935 uit de CPN.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde Chris Heuts met zijn gezin aan het Bassin 6 te
Maastricht. De woning bevond zich aan de westelijke afgebroken gevelwand van het
Bassin.
Op 28 februari 1941 werden vijf communisten, A. Bos, L. Kraft, B. Holtij, J.J. Baartscheer
en Chris Heuts door de SD gearresteerd en op 28 maart 1941 na een maand
gevangenschap weer vrijgelaten. Alle vijf de communisten werden gearresteerd i.v.m. de
Februaristaking van 1941, die georganiseerd was door de communisten in vooral
Amsterdam.
Chris verspreidde in Maastricht de communistische illegale krant “De Vonk”, in de plaats
gekomen voor het verboden dagblad “De Waarheid”.
Na het verraad van de voormalige communist en V-Man voor de SD Andreas Engwirda
werden op 15 september 1942 om 08.30 uur op bevel van de SD-er R. Nitsch negen
Maastrichtse communisten gearresteerd, waaronder Chris Heuts en Jan Hendriks,
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.
Chris Heuts samen met zijn compagnon Jan Hendriks belanden in Konzentrationslager
Herzogenbusch, in de volksmond al snel Kamp Vught genoemd, waar hij op 24 februari
1943 werd vermoord.
Kamp Vught was tijdens de Tweede Wereldoorlog het enige SS-concentratiekamp buiten
nazi-Duitsland en opgezet naar het model van de Duitse nazi-kampen. Het kamp viel
rechtstreeks onder het bevel van het SS-hoofdkantoor in Berlijn.
Van deze negen communisten werden alleen Chris Heuts en Jan Hendriks door de
Duitsers in Kamp Vught in 1943 vermoord. Jan Hendriks op 27 januari 1943 en Chris
Heuts op
Op 3 maart 1943 kreeg de Maastrichtse inspecteur van politie Jo Kraaij van de SD
telefonisch bericht dat de stukadoor Chris Heuts was “overleden” met het verzoek het
slechte nieuws aan de nabestaanden te vertellen.

