
MAUSOLEUM VOOR HET ‘AANZIENLIJKE GESLACHT DER RIPPERDA’S’ 

Na lange tijd van afwezigheid vestigt Gijsbert Herman Ripperda zich als eerste telg uit zijn familietak 
opnieuw in Oosterwijtwerd. Daarmee is de Heer van Oosterwijtwerd teruggekeerd op zijn geboortegrond. 
De band van de Ripperda’s met Oosterwijtwerd gaat terug tot de vijftiende eeuw, als de familie het Huis op 
de wierde gaat bewonen. Als collatoren van de Mariakerk in Oosterwijtwerd laten de Ripperda’s daar vele 
sporen na. Nadat de katholieken het onderspit hebben gedelfd, wordt de kerk steeds meer een monument 
voor het geslacht van de Ripperda’s. Zo wordt de toren bekroond met een windvaan met het familiewapen, 
een ruiter te paard. Datzelfde wapen prijkt ook boven de ingang. In het koor hangen rouwborden van de 
vrouw van Gijsbert en drie van hun kinderen, en een epitaaf voor Gijsbert Herman. Dit epitaaf bevat net als 
de rouwborden allerlei familiewapens (kwartierwapens), en is voorzien van een lange Latijnse tekst. In de 
grafkelder onder het koor liggen vele Ripperda’s begraven.  

 
 
 
  



Ripperda, Carel Victor (1672 - 1686)       
 
Biografie: Carel Victor Ripperda is het oudste kind van Josina Maria en Gijsbert Herman. Naar goed gebruik 
wordt hij vernoemd naar de vader van zijn vader. Hem is geen lang leven beschoren, in 1686 sterft hij op 
14-jarige leeftijd en wordt begraven in Oosterwijtwerd. Daarmee verliest de familie de enige mannelijke 
opvolger. 
NB. Als geboortedatum wordt vaak ten onrechte 1662 genoemd. Een simpel rekensommetje laat zien dat 
sterfdatum 1686 minus ‘Aestatis suae 14’ het geboortejaar 1672 als uitkomst heeft. 
  
Rouwbord: Boven: ‘Obiit den .16. Maeÿ .1686. Onder wapen: ‘De Welgeboren Heer. Carol Victor Ripperda . 
Soone van t huis en Heerlijckheÿt Oosterwijtwerd. Cum anexen. Aestatis Suae 14’ 
 

 
  



Ripperda, Elisabeth Sophia (1669 - 1695) 
Biografie: Elisabeth Sophie Ripperda wordt geboren als tweede kind en eerste dochter van Gijsbert 
Herman en Josina Maria. Ze sterft, net als haar oudste broer, vrij jong op 24-jarige leeftijd op 18 juni 1695. 
Elisabeth Sophie laat geen kinderen na. 
 
Rouwbord: Boven: ‘1695’ Onder wapen: D. Ed. en Welgeboren Juffer Elisabeth Sophia Ripperda Dogter van 
Oosterwijtwerd Obyt den 18 junij Aeta 26 jaer 4 maa..’ 
 

 
  



Ripperda, Margaretha Elisabeth (1667 - 1738) en Josina Maria Ripperda v. Juckema (1719) 
 
Biografie JM: Josina Maria is de dochter van Maurits Ripperda en Margaretha Clant van Menkema. Zij 
trouwt in 1660 Gijsbert Herman Ripperda. Gijsbert en zijn familie wonen in Overijssel en Gelderland, 
hoewel ze wortels hebben in Groningen. Gijsbert keert door zijn huwelijk terug naar de Groninger 
Ommelanden en laat de borg van de Ripperda’s in Oosterwijtwerd opknappen. Josina en Gijsbert krijgen 
drie kinderen: één jongen en twee meisjes. Josina overleeft twee van haar kinderen. 
 
Biografie ME: Margaretha Elisabeth is het derde kind van Gijsbert Herman en Josina Maria en het enige 
kind dat haar ouders overleeft. Daardoor is zij de erfgename van de borg in Oosterwijtwerd. Hoewel 
Margaretha tweemaal trouwt, als eerste met Unico Ripperda van Weldam en Olidam en daarna, in 1711, 
met haar neef Willem Hendrik Carel Ripperda van Venhaus, blijft ze kinderloos. Als Margaretha in 1738 op 
71-jarige leeftijd sterft, sterft met haar de Oosterwijtwerder hoofdtak van de Ripperda familie uit, en gaat 
de heerlijkheid in het dorp over naar het geslacht van de Rengers.  
 
Rouwbord: Boven: ‘Aestatis Suae 71’. Op rouwbord: ‘Obiit den 29 december 1719’. Onder rouwbord: OBIIT 
DEN 23 FEBRUARIUS 1738’. Hieronder heeft het rouwbord voor Josina gezeten. 
 

 
 
(EdJ) 
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