Dr. 11.11 . Thiadcus.

De J7 -ja rige zen uwarts Dr. H .A . Thi adcn s, sinds 193ó in Ensche de, was ee n van
de ve rze tsstrij de rs, die bij de bevrijding op 1 april, ee rste paasdag, nog o p het
allerlaatste mom ent door de Duitsers w erd ter echtgesteld . H ij was o nge h uw d en
woonde aan de Prin sestraat I , waa r hij ook zij n pr akt ijk had .
Als co m pag niesco m ma nda nt Ensche de-zuid van de N ederlandse Binnenlandse
Strijd krac hte n vo lgde hij 's morgen s de o pma rs van de gea llieerde n vanuit de
richtin g H aaksbergen o p de voe t, o m zo nodi g hand- en spa nd ienste n te kunn en
ve rlene n. Vooral de situatie bij de brug ov er het Statio nsem place me nt Zuid, van
belan g voor de troep enbewegin gen , hield hij in het oog. Vergezeld van NBSadjudant P. Breu gelm an s verke nde hij steeds het ge bied. Beiden w aren op de
fiets en dro egen burgerkledin g.
Omstre ek s tien uur werden zij op de L3roekheurnerweg (n u Burgemeester M .
van Vccnl aan) door een patrouille van de gevreesde Sicherh eitsdi en st
aang eho uden en gefo uilleerd . Een blik in de fietstassen m aakte de Duitsers
duidelijk m et wie zij te
doen hadd en. Breu gelman s
Straatnaam
kogel. Or. Thiadcn s w erd
kre eg vrij wel meteen de
in een we ide bij de
Kotmanweg (nu
Kotmanlaan) ge dood .
als spiegel
Het dr am a speelde zich af
ter wijl het bevrijdingsvan historie
leger op enkele honderden
m eters afstand over de
H aaksbcrgbcrstraat de stad
binn entrok.
's Middags o m tw ee uur bliezen de bezetters no g de Bru g Z uid (later
W eth oud er Nij kampbrug) op. Kort daarn a was de stad bevrijd en nam het
Mil itair Gezag het bestuur over.
D r. T hiade ns is o p de kath oliek e begraafplaats aan de Gron au scstraat te ru ste
ge legd . O p de plek van zij n ter echtstellin g w erd ee n een voudig baksten en
monumentje o pge rich t met het o psc hrift: Ter nagedachtenis aall Dr. H .A .
T hiadcns, <~{' lIa llcll (lP 1 april 19-15 . Hi er werd j aarlijk s op r april ee n korte
herd enking ge ho uden, wa arbij de moeder van de verze tsma n verschill ende
m alen aanw ez ig was.
Bij de stadsuitbreiding moest het monumcntjc in de na-oorl ogse jaren voor de
bouw van woonflats wijken . Om de herinnerin g aan de gesneuvelde
vrijh eid sstrijder levend te houden w erd in 1955 een straat naar hem genoemd in
de wijk Stokhorst. D e klein e ged enkplaat is toen aang ebrac h t boven een
blo embak in de zij m uur van het flatgeb ouw ho ek Speenkruidstraat - Dr.
Thi adcnsstraar.
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