Christina Elizabeth (Betsy) Perk (Delft, 26 maart 1833 - Nijmegen, 30 maart 1906), was een
Nederlandse schrijfster van romans en toneelstukken. Ze was de dochter van Adrianus Perk, een
grutterijkoopman en graanhandelaar, en Lessina Elizabeth Visser. Ze stond bekend onder de
pseudoniemen Philemon, Liesbeth van Altena en Spirito. Ze is ook bekend als oprichtster van de
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging Tesselschade-Arbeid Adelt in 1871, het
bijbehorende tijdschrift Onze Roeping en het weekblad voor vrouwen Ons Streven in 1869.
Betsy Perk groeide op in een burgerlijk, tamelijk welvarend en groot
gezin. Haar vader, trouwde drie keer en Betsy was de derde dochter
uit het tweede huwelijk. Hierdoor had ze drie broers, drie halfzusjes
en vijf halfbroers. Zoals veel vrouwen in die tijd stierf haar moeder
jong in het kraambed. Hierdoor kreeg Perk de 35-jarige Theodora
Veeren als stiefmoeder met wie zij tot 1876 zou samenwonen. Een
van haar broers zou de vader worden van de beroemde dichter
Jacques Perk waar zij later ook een boek over schreef. Adrianus Perk
was succesvol genoeg om zijn zoons naar een academische opleiding
te sturen. Zijn dochters kregen deze kans nog niet, pas in 1871 zou
de eerste vrouw deelnemen aan een Nederlandse universiteit.
Op negentienjarige leeftijd toonde Betsy Perk al literaire aspiraties
door het schrijven van verhalen voor het blad Nederland. Het wordt
daarom ook aangenomen dat ze door het intellectuele milieu waarin
ze opgroeide tot zelfstudie werd gebracht. Naast literatuur was ook
beeldende kunst belangrijk in haar leven. Ze volgde bijvoorbeeld privélessen in boetseren en
schilderen bij de Belgische beeldhouwer Antoine Eugene Lacomble. Naarmate haar levensloop, zou
ze steeds meer belangstelling krijgen en een meer dan gemiddelde kennis opbouwen voor literatuur
en kunst.
Ze was onder meer schrijfster van romans en toneelstukken en een belangrijke pionierster van de
vrouwenbeweging. In later jaren nam haar invloed af en werd haar activisme geringer, ook door een
zwakke gezondheid, en legde ze zich vooral toe op het schrijven van historische romans. Van 1880
tot 1890 woonde zij in België. Ze ligt begraven op de begraafplaats Rustoord in Nijmegen.

