
op 5 februari Í.942 werden 20 verzetsmensen gefusilleerd op de Leusderhei.

Deze groep was als volgt samengesteld:

- 5 verzetslieden, actief voor de OD, die direct betrokken waren bij de aanslag op Gerard
Stelbrink in Haarlem op 14 oktob er 1942 (zie o.a. boek "Wel gebogen, niet gebroken,,):
o Gerard (G.J.P.P. ) Bastíaans
o Dick (J.F.) Groeneveldt
o Albert (A.C.) Nout
r Bil (C.M.,'Cosmo') Roeske
o Hans (J.C.)Smits.

Zij waren ter dood veroordeeld in een'afzonderlijk proces'in t-Jtrecht, van ... tot 10 december 1942.

Henri Pieter Drenth, die ook bij deze aanslag betrokken was, was ziek op 5 februari en werd
gefusilleerd op 24 iuni 1943 (tegelijk met Witlem Hendrik't Hort, Cornelis Louis (Lou) Kist en
Adrioon Corn. Lourens (Lou) de Klerck) uit de groep von het illegote Leidse verzetsblod ,,lk zol
handhoven").

- 13 mensen van het illegale verzetsblad Het parool.

Zij waren ter dood veroordeeld in het Parool-proces, ook in Utrecht, van l-4-19 december l-942.

(zie o.a. Wikipedia en www.parool.nl)

- 2 leden van de Nederlandse Volksmilitie van Sally Dormits: Krijn Breur en Elias Waas.

De hele groep van de communistische Ned. Volksmilitie (N.V.M.) werd gearresteerd tussen 1,7
oktober 1'942 enjanuari 1943. ln totaal vtrerden er 2l- leden gefusilleerd (Bron: Wikipedia).
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