
 

Stichting Herdenkingsmonument Mierlo-Hout 

Nieuwsbrief 
6e jaargang No.6  
December 2021 
 

                                    

                                         
 

                 
Hallo vrienden, 
 
2021 heeft haar langste tijd gehad. 
 
Wat ’n jaar. 
Het 10 jarig bestaan van ons monument werd groots gevierd met de onthulling van de 
namen van twee nieuwe oorlogsslachtoffers. 
En tevens was er een upgrade van het monument. 
 

 F│J. Dijstelbloem 
 
COVID-19 is nog steeds in ons midden aanwezig. 
Weer extra maatregelen, maar niet naar ieders tevredenheid.  
Besmettingen liggen nog steeds op de loer. 
 
Is 2022 dan het jaar waarin alles weer normaal wordt?  
Wie zal het zeggen. 
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Zo maar ’n monument    

                                           Helena Kuipers-Rietberg 
          F │ WIKIPEDIA 

 
Winterswijk, 26 mei 1893 - Ravensbrück, 27 december 1944 

 
 

Alias “Tante Riek” 
 

           
      F │H.Raaijmakers 

 
Zij was een Nederlands verzetsstrijder die een voorname rol heeft gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. 
Zij   was de grote en stille kracht achter de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers.  
 

Al snel na de bezetting van Nederland door Nazi-Duitsland ging haar gezin in het verzet. 

Zoals bij velen, begon het verzetswerk op kleine schaal, Kuipers nam twee mensen met 
het Joodse geloof in huis en ging toen andere Joodse onderduikers onderbrengen. Steun kreeg zij van 
haar echtgenoot Pieter Heijo Kuipers, die ook zelf de Achterhoek introk om onderduikers onder te 
brengen en gevluchte krijgsgevangenen verder te helpen.  

Nadat de geallieerden in maart 1943 waren begonnen met een groot luchtoffensief tegen Duitsland 
kwamen hier ook nog de bemanningsleden van de boven de Achterhoek neergeschoten vliegtuigen bij, 
die eveneens aan onderduikadressen moesten worden geholpen. Geld voor hun onderhoud kreeg 
Kuipers uit een van de illegale noodfondsen, later het Nationaal Steun Fonds, waarvoor 
ze uitbetaalster voor de Achterhoek was.  

Valse papieren en voedselbonnen werden door anderen geleverd. 
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In november 1942 kwam Kuipers in contact met de gereformeerde predikant Frits Slomp uit Heemse en 
zette met zijn hulp een nationaal netwerk van plaatselijke commissies op. Hieruit ontstond een 
verzetsorganisatie verspreid over heel Nederland: de Landelijke Organisatie voor Hulp aan 
Onderduikers (LO) en de daaraan sinds augustus 1943 verbonden Landelijke Knokploegen (LKP). 
 
Op 24 mei 1944 waarschuwde een politieagent de man van Kuipers voor een ophanden zijnde arrestatie. 
Ze brachten hun kinderen begin juli gedeeltelijk elders onder en wisten nog net op tijd te ontsnappen. 
Een poging van de Sicherheitsdienst hen door omroepberichten op treinstations tussen Winterswijk, 
Arnhem en Zutphen op te sporen mislukte. Hierin werd hen gevraagd zich in verband met een dodelijk 
ongeval van een van hun kinderen bij het loket te melden. Het echtpaar hield zich aanvankelijk schuil bij 
een sigarenfabrikant te Bennekom. Maar de vrouw des huizes kon de spanning niet meer aan en Kuipers 
en haar man wilden weg. Op 17 augustus 1944 werd de koerier, die de daarvoor nodige nieuwe 
persoonsbewijzen kwam brengen, onderweg door verraad gearresteerd. Hierdoor kwamen de Duitsers 

het echtpaar op het spoor. Ze bleken verraden door Miep Oranje. 
 

Twee dagen later werden ze gearresteerd. 
 

In de Koepelgevangenis in Arnhem nam Kuipers in onderling overleg (men zou een vrouw minder zwaar 
zaken aanrekenen) alle schuld op zich, en daardoor werd haar man vrijgelaten. Hij dook daarna meteen 
onder. Kuipers-Rietberg werd overgebracht naar het huis van bewaring in Arnhem, vanwaar zij op 25 
augustus 1944 getransporteerd werd naar het strafkamp Vught. Door het oprukken van de geallieerden 
en de paniek van 'Dolle Dinsdag' die zich van de bezetter meester maakte, werd dit kamp begin 
september ontruimd. Met een van de laatste transporten werd Kuipers-Rietberg op 7 
september 1944 naar het concentratiekamp Ravensbrück getransporteerd. Daar werd zij afgekeurd voor 
de Arbeitseinsatz en in het breicommando geplaatst. Later werd zij "Tischalteste". Doordat zij in die 
situatie zo het voedsel verdeelde onder de vrouwen die overdag voor de oorlogsindustrie in 
de Siemensfabriek moesten werken, kon zij veel voor hen gaan betekenen. Ook door haar opgewekte 
blijmoedigheid was Kuipers-Rietberg, onder de gruwelijke omstandigheden, haar medegevangenen tot 
steun en troost. Haar verzetsvriendin Minnie Jolink begeleidde zij in haar stervensuur en herdacht ze, 
evenals een tijd later ook Betsie ten Boom te midden van de medegevangenen. Eind oktober werd 
Kuipers-Rietberg zelf ziek. Zij overleed op 27 december 1944, mogelijk als gevolg van tyfus of een 
longinfectie. 

 

"Tante Riek" alias Helena Kuipers-Rietberg is een van de grote vrouwen uit de Nederlandse (verzets) 
geschiedenis. In haar woonplaats wordt ze op verscheidene manieren herdacht. Op 4 mei 1955 werd het 
standbeeld Monument voor 'Tante Riek', dat voor haar is opgericht naast het gemeentehuis van 
Winterswijk, door prinses Wilhelmina onthuld. Het beeld bestaat uit een jonge vrouw die een jong hert 
beschermt. Het hert staat hier symbool voor de vervolgden in de oorlogsjaren. 

 

 
 
 

Ook wij hebben weer deelgenomen aan de Rabobank ClubSupport - actie. 
 

Opbrengst van dit jaar is: 
 

€ 208,54 
 
Via deze weg willen wij al die personen die op ons gestemd hebben, nogmaals hartelijk 
danken voor hun uitgebrachte stem. 
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Dankwoord 
 
De bevrijding- en herdenkingsfestiviteiten 1944-2021 in Mierlo-Hout, werden ook dit jaar 
mede mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers, partners, sponsors, de parochie Damiaan 
en niet te vergeten al degenen, die zich hebben aangesloten bij de  club van: 'Vrienden van 
het Monument'. 
 
In september van dit jaar bestond het monument exact 10 jaar.  
Dankzij een goede samenwerking met de gemeente Helmond en lokale ondernemers werd 
het mogelijk om het gedenkteken en de omgeving van het 'Memorial Park' grondig te 
vernieuwen. Zo kon Mierlo-Hout op 22 september, SAMEN met jong en oud en gelukkig 
zonder al teveel beperkingen de oorlogsslachtoffers herdenken en het jubileum vieren.  
Het stichtingsbestuur van HMMH is u erg dankbaar en wil graag aan iedereen haar respect 
en waardering uiten voor al uw kleine en grote inspanningen.  
 

 

  
F │M.Coolen 

 
Tevens gaat onze dank uit naar alle familieleden die in 2021, na een uitvaart van een 
overleden dierbare, op vrijblijvende wijze bloemen geschonken of geplaatst hebben bij ons 
herdenkingsmonument. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Namens bestuursleden, Harrie, Henk, Patrick en Ad wensen wij iedereen bijzonder fijne 
feestdagen en… moge het nieuwe jaar, op alle gebied een jaar worden waarvan je zegt; het 
mocht nog jaren duren! 
 
Mario Coolen VZ  

 

 
 

Voor meer info omtrent onze Stichting verwijzen wij u naar onze website: 
https://monumentmierlohout.nl 
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