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Perk en La Roche 
 

 
Jacques Perk 

 
Indien de naam “Perk” je niets zegt (wat mij 
zou verwonderen, zeker van mijn 
Noorderburen) moet je maar eens googelen. 
Je zult dan terechtkomen bij Jacques Perk 
(Dordrecht 1859 – A’dam 1881), een jonge, 
begaafde dichter die deel uitmaakte van de 
Beweging van Tachtig in de Nederlandse 
literatuur. Voornamelijk zijn sonnettenkrans 
Mathilde, uitgegeven door Willem Kloos, 
maakte hem bekend in literaire kringen. 
Maar we zullen even focussen op zijn minder 
gekende vader. 
 
Marie Adrien Perk werd in 1834 geboren in 
Delft en was predikant in Dordrecht en Breda. 
Hij was een fervente bewonderaar van de 
Belgische Ardennen en meer bepaald van La 
Roche waar hij telkens weer op vakantie ging 
en vele vrienden en kennissen meebracht. 
Hij schreef in 1882 de eerste gids van de 
Belgische Ardennen in de Nederlandse taal, 
nl. “In de Belgische Ardennen” (Tjeenk 
Willink, Zwolle), nog steeds een verrukkelijk 
boek (1). 
 
Het boek droeg hij op aan de nagedachtenis 
van zijn zoon die het jaar voordien overleden 
was en hij herinnerde met ontroering in de 
inleiding aan de reizen die hij met zijn zoon in 
de Ardennen had gedaan.. 
 

Jacques Perk was er tijdens de vakanties 
telkens bij en was ook een bewonderaar van 
de stad aan dewelke hij diverse gedichten 
opdroeg. Hij was 20 jaar oud toen hij daar in 
1879 verliefd werd op een jonge (getrouwde) 
vrouw. Hij bezong haar onder de naam 
Mathilde in de gelijknamige sonnettenkrans. 
In die tijd ontmoette hij ook in La Roche de 
Engelsman Oscar Wilde die er verbleef met 
zijn vriend Sir Rennell Rodd. Ook Willem 
Kloos vergezelde soms Jacques. 
 
Jacques Perk stierf aan longtering op 22-
jarige leeftijd. 
 
Dank zij vader Perk werd La Roche en de 
Ardennen zeer populair in Nederland, wat 
trouwens nog steeds het geval is. 
 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat La 
Roche uit dank in de Avenue du Hadja voor 
hem een gedenksteen heeft opgericht. 
 

Hugo Martel 
 
(1)  Het boek is nog verkrijgbaar in 
antiquarische boekhandels. Ik vond  het in 
Groningen voor de zachte prijs van 15 euro. 


