
Achtergronden van de nieuwe perfin vEPEN 

(Door Nico van der Lee; uit Perfinpost nr. 106, september 2013) 

Op 16 april werd er op onze site de melding geplaatst van een nieuwe perfin: vEPEN op een nr. 33a 
met een stempel van ‘s-Gravenhage. Uiteraard word je dan nieuwsgierig. Ik ben op het internet op 
zoek gegaan naar aanknopingspunten van de achtergrond van deze perfin. Op WIKIPEDIA vond ik 
onderstaande gegevens. 

Didericus van Epen 

D.G. van Epen 

Volledige naam  Didericus Gijsbertus van Epen 
Geboren   Amsterdam, 18 april 1868 
Overleden   Den Haag, 27 augustus 1930 
Nationaliteit   Nederlandse 

Didericus Gijsbertus van Epen (Amsterdam, 18 april 1868 - Den Haag, 27 augustus 1930) was een 
Nederlands genealoog. 

Leven en werk 
Van Epen werd in 1868 in Amsterdam geboren. Hij was in de periode 1897 tot 1920 uitgever van het 
maandblad De Wapenheraut. In dit blad schreef Van Epen over genealogische en historische 
onderwerpen. Daarnaast heeft hij honderden grafschriften uit Gelderland opgetekend en 
gepubliceerd. Tezamen met de grafschriften uit de provincies Drenthe en Overijssel bevat zijn werk 
een groot deel van de grafschriftdekking van Oost-Nederland.  
Van Epen was in 1903 hoofdredacteur van het Nederland's Adelsboek. Na publicatie ontstond 
onenigheid binnen de redactie waarna hij zich terugtrok. Vanaf 1910 publiceerde hij de reeks 
Nederland's Patriciaat vanuit het door hem opgerichte Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek 
te Den Haag. 
Deze reeks bestaat tot op de dag van vandaag na te zijn overgenomen door het in 1945 opgerichte 
Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag, dat ook een groot deel van de ongeveer 50.000 
lakzegels bezit, afkomstig uit de collectie van Van Epen. 
Naar huidige maatstaven ging hij daarbij niet zorgvuldig te werk: hij noteerde wel de familienaam die 
bij een zegel hoorde, maar niet waar hij het zegel gevonden had en wat de datering was. 

Van Epen verwierf inkomen door als beroepsgenealoog vermogende particulieren te adviseren bij 
stamboomonderzoek en vermelding in genealogische publicaties. 
 
Zo adviseerde hij in 1906 Rudolph Lehmann bij zijn aanvraag om als Monegaskisch baron in de 
Nederlandse adel erkend te worden. De Hoge Raad van Adel adviseerde echter negatief en de 
minister van Justitie beschikte conform dit advies. 

Van Epen overleed op 62-jarige leeftijd op 27 augustus 1930 te Den Haag. 

Ook zijn oudere broer zat in hetzelfde vakgebied 
 
 



 

[Epen, Johan Didericus Gijsbertus van] 

EPEN (Johan Didericus Gijsbertus van), 10 Maart 1865 te Amsterdam geboren, overleden te 
Oisterwijk 14 Febr. 1895, oudste zoon van Dr. Didericus Gijsbertus van Epen en Elisabeth Hendrika 
Wijs. Hij genoot zijne opleiding aan de openbare handelsschool te Amsterdam en richtte in 1886 met 
zijn jongeren broeder het heraldisch-genealogisch archief te Haarlem op. Na twee jaren loste deze 
zaak zich op in het genealogisch-heraldisch archief van Vorsterman van Oyen; de beide firmanten 
werden de compagnons van laatstgenoemde. Tot 1894 bleef van Epen - de jongere broeder, D.G. 
van Epen, trad spoedig uit – met Vorsterman van Oyen geassocieerd, en leidde met dezen de 
omvangrijke zaak, eerst te 's-Gravenhage, later te Oisterwijk. 

In gemeld jaar vestigde hij zich weder te 's Gravenhage met het doel daar voortaan zelfstandig als 
genealoog werkzaam te zijn. 
Voor afwikkeling van zaken te Oisterwijk vertoevende, werd hij daar door een zware ziekte overvallen, 
die hem ten grave sleepte.  
Van Epen was een goed en eerlijk genealoog, al behoorde hij nog tot de oude school. Afzonderlijke 
werken zagen van hem niet het licht, doch het aantal geslachtslijsten door hem in handschrift bewerkt 
zijn legio, voorts werkte hij mede aan het Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche 
geslachten, was van 1889-1894 mede-redacteur van het Algemeen Nederlandsch Familieblad en het 
Jaarboek van den Nederlandschen adel; de jaargang VI (1894) van deze laatste uitgave is vrijwel 
door hem alleen geredigeerd. Zoowel in het Alg. Ned. Familieblad als in het Maandblad van het 
Geneal.-Heraldisch Genootschap de Nederl. Leeuw - van welk genootschap hij gedurende zijn verblijf 
te 's-Gravenhage als bibliothecaris deel van het bestuur heeft uitgemaakt - treft men verschillende 
artikelen van zijn hand aan. 

Van verscheidene buitenlandsche genootschappen was hij corresponderend lid.  
 
Deze nieuwe perfin kan niet van de oudste broer afkomstig zijn want hij was al drie jaar overleden op 
het moment dat de zegels gestempeld is nl. 26 februari 1897. 
De jongere broer heeft ook een aantal publicaties gemaakt: zie hieronder. 

Uiteraard is dit geen bewijs dat deze perfin van DG van Epen is maar het zou dus wel heel goed 
kunnen. 
 
 

 


