
Perk Jr., Karel Jan. - Tuinarchitect. - Geb. 6 Juli 1884
te Hilversum als zoon van Karel Jan Perk, geb. 11 Juli
1839, notaris en Agatha Dekker, geb. 20 Juli 1844. - Geli.
op 13 Mei 1917 te Bussum met Annie Marie Christine Ver-
beek. - Kinde-
ren: Karel Jan,
geb. 26 Nov
1925; Anita
Agatha, geb. 30
Aug. 1927. - P.
Jr. bezocht na
de school voor
M.U.L.O. de
Rijkstuinbouw-
school te Bos-
koop, waarvan
hij in 1910 het
diploma ver-
wierf. - Hij
werkte als vo-
lontair op ver-
schill. kwee-
kerijen in En-
geland. - Terug-
gekeerd, vestig-
de' hij zich te
Naardeninl911
als boomkwee-
ker, welk be-
roep hij 6 jaar
uitoefende. -
Daarna vestigde hij zich te Hilversum als tuinarchitect.
Veel belangrijke tuinen, zoowel in als buiten hot Gooi
zijn door hem aangelegd, w.o. die van de groote buiten-
plaats „Oersberg" te Hilversum. - Ook de botanische tuin
en, de tuin behoorende bij de Openbare Leeszaal werden
naar zijn ontwerpen aangelegd. - In 1935 vervaardigde hij
het ontwerp voor de groote Bloemententoonstelling in
den tuin van het Palace Hotel te Hilversum. - Naast den
aanleg van tuinen neemt de boom- en vaste planten-
kweekerij een belangrijke plaats in het leven van P. in. -
Een groot aantal verschillende gewassen ten dienste van
den tuinaanleg, alsmede voor den handel worden daar
gekweekt. - Jaarlijks worden door hem verscheiden jon-



gelui in de praktijk van het tuinbouwvak opgeleid. —
P. is oprichter eneere-lid van Arbori-Cultura, vereeniging
vanleerlingenen oud-leerlingen der R.T.S. te Boskoop;
bestuurslid van de Nat. Hist. Ver. en van de Botanische
Tuin, benevens bestuurslid van het Gooisch Museum,
en lid eener vaste keuringscommissie' te Hilversum. -
Tooneel en muziek zijn zijn groote liefhebberijen. - Hij
speelt als alt-violist in quartetten mee. - Voorts is hij ook
een groot liefhebber van sport. - Alb. Perkstraat 75, Hil-
versum.


