
Epen, Johannes Christiaan van. - Architect, Kunst-
schilder. - Geb. 14 Maart 1880 te Amsterdam. - Vader:
Thcodoor Rudolf van Epen, Houtfabrikant te Amster-
dam; Moeder: Aletta Maria van der Meuleii. - Gehuwd

met Hermanna
Rap, 7 Juni
1895 te Leeu-
warden gebo-
ren. Kinde-
ren : Johannes
Christiaan, geb.
15 Mei 1907,
Officier van Ge-
zondheid in Nel.
Indië; Louis
Jan, geb. S Juni
1909, tandarts;
Alexander Ma-
rrus, geb. 8 .Juni
1909," architect,
- Na het bezoe-
ken van do M.U
L.O. in zijn ge-

boorteplaats,
was v. E. eeni-
gen tijd werk-
zaam op archi-
tecten-bureaux
te Amsterdam
en Parijs. Op 18
jarigen leeftijd

deed hij mede aan een prijsvraag voor een eerepoort voor
de kroning van H.M. de Koningin. Hem mocht toen 't ge-
luk treffen den Isten prijs te winnen en. deze poort werd
toen naar zijn ontwerp gebouwd op 't Biokersplein te
Amsterdam. Vele mooie critieken vielen hem ten deel
vooral in 't Handelsblad. - In 1905 vestigde hij zich
als zelfstandig architect te Baarn, en naderhand in 1917
te Hilversum. - Niet alleen als architect, doch ook als
schilder heeft v. TH. naam gemaakt. Hij is dan ook lid
van de schildersvereeniging „De Onafhankelijken" en de
Vereeniging van Beeldende Kunsten te Hilversum. Tevens
heeft hij het Lidmaatschap van den Bond. van Ncder-
landsche Architecten. - v. E.'s werken werden in binnen-
en buitenland bekroond. In Rotterdam behaalde hij een
len prijs voor een ontwerp van een station en een 3den.
prijs voor een schilderswoning, te Parijs 4den prijs woning-
bouw. Twee bekroningen vielen hem ten deel voor het
Peking-Bosch te Baarn, v. E. heeft zich vooral bekend-
heid verworven door zijn uitvinding van de zgn. wegneem-
bare wanden, waarop octrooi is verleend. Tezamen met
Berlage bouwde hij het Hotel „Nassau Bergen" te Bergen
aan Zee, tevens is hij de bouwer van complexen woon-
huizen te Amsterdam, o.a. de Boerhave-, Hclmers- en
Brederodestraat, de Lastmankade, Amstelveensoheweg,
de Staatsliedenbuurt, Amsteldijk, Harmonichof, de Dia-
mantbuurt, e.a. Voor vele vooraanstaande personen ont-
wierp v. E. in den loop der jaren landhuizen. Zijn verdere
voornaamste werken zijn: een park in Middelburg, dat
naar hem genoemd werd, het Bagijnehof in dezelfde stad
en tallooze vacantickolonies. - v. E. schreef in verschei-
dene periodieken bijdragen over Bouwkunst. -- „Het
Leven" publiceerde indertijd, bij het Jubileum van de
„OnafhankeJijken", schilderwerk van hem. - In den loop
der jaren maakte hij studiereizen naar Parijs, Rome en
Londen, v. E. is een groot sportliefhebber en beoefent de
zeil-, motor-, schaatsen-, zwem- en fictssport. Voorts
schaakt, damt en bridget hij gaarne en heeft een. voor-
liefde voor het maken van gedichten. - Bremlaan 2, Hil-
versum.


