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Een man, zijn vrouw
en hun twee zonen
Een collectieve biografie
van de familie Pée
De vrijzinnige flamingant Julius Pée (1871-1951) was tijdens de eerste helft van de
20ste eeuw een opmerkelijke figuur in het cultuurleven in Vlaanderen, onder meer
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als dé grote promotor van de gerenommeerde Nederlandse auteur Multatuli (1820–
1887), over wie hij verschillende boeken publiceerde. Zijn oudste zoon, Paul Pée
(1899-1951), was journalist en publicist, maar eigenlijk vooral een voltijdse bohémien, die in de jaren 1920 een heftige aan-en-af-romance beleefde met de dichteres
Alice Nahon (1896-1933) en die onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog een bescheiden rol vertolkte in de lokale politiek in Lokeren. Zijn enige broer, Willem Pée
(1903-1986), was eveneens op diverse terreinen een grote levensgenieter, maar verwierf vooral bekendheid als hoogleraar Nederlandse taalkunde en dialectologie,
achtereenvolgens aan de universiteiten van Luik en Gent. De figuur op de achtergrond in de familie, maar die in deze ‘collectieve biografie’ zeker niet mocht worden
vergeten, was echtgenote en moeder Anna-Marie Clémentine Poncelet (1863-1948),
die zowel haar man als haar beide zonen levenslang in allerlei opzichten bijstond.
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