
Riep, Frits Johannes Wilhelm Julius. - Directeur der
N.V. Ripolinfabrieken te Hilversum. - Geb. te Berlijn,
10 Jan. 1867. - Vader: Dr. Julius Riep, mede-oprichter
van genoemde fabriek; Moeder: Hermine Clauss. - Geh.

met Else Marie
Caroline Anna
Otto. - Kinde-
ren: Dr. Frits
Edmund, geb.
28 Juli 1903
scheikundige,

verbonden aan
de ver f fabrie-
ken; Mr. Gus-
taaf Wilhelm
Otto, geb. 29
Sept. 1905, adv.
en proc.; Else
Marie Emma,
geb. 27 Febr.
1914; Otto,
geb. 9 April
1917;Johannes
Julius, geb. 9
Juni 1921. - R.
bezocht het
Gymnasium te
Stettin en kwam
na het behalen
van het diplo-
ma in ons land,

waar hem een positie wachtte in de toen pas opgerichte en
onder de leiding van zijn vader staande Fabriek van Riep's
huid ver ven voor Schepen en later ook Ripolin. - Destijds
was de onderneming in Amsterdam gevestigd. De ver-
plaatsing naar Hilversum dateert uit het jaar 1891. In
1897 werd het bedrijf omgezet in de Soc. An.: Le Ripolin.
Sedert de verplaatsing naar Hilversum kan van een gelei-
delij ken opbloei gesproken worden hoewel later de oorlog
en de daaropvolgende crisis den export, waarop de fabriek
in hoofdzaak zich specialiseerde, zeer bemoeilijkte en den
omzet deed verminderen. — R. heeft zeer veel gedaan voor
het deel van Hilversum, waarin de fabriek is gelegen, o.a.
wat betreft den aanleg van straten. Hij is Voorzitter van
het bestuur van het ,,Badhuis over 't Spoor"; Voorz. van
het bestuur van het „Verzorgingshuis voor Ouden van
Dagen" en oud-lid der Kamer van Koophandel en Fa-
brieken te Hilversum. - Zijn verdiensten werden officieel
erkend met de benoeming tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. - R. maakt in de weinige vacanties, die hij
zich gunt, reizen naar verschillende deelen van Europa. —
In vrijen tijd maakt hij een studie van vakliteratuur. —
Laar der weg 34, Hilversum.


