
Jan Hendrikx  
Johannes Jacobus (Jan) Hendrikx  
(Venlo, 2 februari 1917 – Neuengamme,  1945)  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij gewestelijk leider van de Landelijke 
Organisatie voor Hulp aan Onderduikers.  Hij was bekend onder de 
schuilnaam Ambrosius.  
Over de herkomst hiervan is vrijwel niets bekend, waarschijnlijk verwees de naam 
naar de legendarische Britse leider Ambrosius Aurelianus. 

In het dagelijks leven was Hendrikx sinds 1941 student pedagogie aan de Rooms 
Katholieke Universiteit te Nijmegen en onderwijzer in Venlo.  
Hij zette samen met kapelaan Jac Naus van de Venlose  
Sint Martinusparochie de Limburgse Onderduikorganisatie op.  
Werd zelf verkozen tot leider daarvan. Vanaf augustus 1943 vond die organisatie, 
mede door zijn inzet, aansluiting bij De Landelijke Organisatie voor Hulp aan 
Onderduikers, die een paar maanden eerder was ontstaan.   
Hendrikx bleef de leider van de Limburgse afdeling van die organisatie. 

Na verloop van tijd werd hij gezocht door de rechercheur Richard Nitsch van 
de Sicherheitspolizei, Dienststelle Maastricht en moest zelf onderduiken.  
Nitsch was door Hendrikx een paar keer voor schut gezet en was bijzonder op hem 
gebeten. Voordat Ambrosius/Hendrikx zich wat meer op de achtergrond zou gaan 
houden, bezocht hij op 21 juni 1944 nog voor de laatste keer een vergadering.  
Deze bijeenkomst van alle Limburgse districtsleiders in het pensionaat  
Sint Louis in Weert was echter verraden door de overspannen documentenvervalser 
Jesse.  In totaal werden acht mannen door de Sicherheitsdienst opgepakt, 
waaronder Jan Hendrikx. Dit is de geschiedenis ingegaan als het „verraad van 
Weert“  Hij kwam in het concentratiekamp Vught terecht en belandde vervolgens in 
het KZ Sachsenhausen bij Oranienburg en Neuengamme, waar hij overleed. 
Postuum ontvanger van het Verzetskruis.  
Volgens een bericht d.d. 15 januari 1952 van het Nederlandse Rode Kruis is 
Hendrikx tussen 16 maart 1945 en 3 mei 1945 in Duitsland om het leven gekomen 
tijdens transport van het ene concentratiekamp naar het andere. 

 Zijn naam wordt vermeld op het Provinciaal verzetsmonument op 
de Cauberg bij Valkenburg. 

 Zijn naam wordt vermeld op de gedenkplaat voor de ten gevolge van de oorlog 
omgekomen leden van de academische gemeenschap van de Rooms Katholieke 
Universiteit te Nijmegen 

 Gedenkboek 1940-1945 van de katholieke academische gemeenschap, Leiden 
1947, p.98. 
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