
Paul Nowee (1936-1993) 
 

Paul Nowee was het achtste kind van Jan Nowee, 

de grondlegger van de Arendsoogserie. Paul 

beschouwde in zijn jeugd pater Jacques Scheurs, 

missionaris in Nieuw-Guinea èn schrijver, als zijn 

grote voorbeeld. Na drie jaar klein-seminarie van 

de missionarissen van het Heilig Hart, stopte hij 

van de ene op de andere dag. Hij maakte in Den 

Haag zijn HBS-A af en ging in militaire dienst. 

Daar was hij officier. Daarna werkte hij een aantal jaren op de redactie 

van de dagbladcombinatie ‘Grote Provinciale Bladen’. 

Na de dood van zijn vader in 1958 lag er nog een half-afgemaakt 

Arendsoogverhaal. Er was geen enkele aanwijzing over de plot van het 

verhaal. De laatste zin die Jan Nowee had achtergelaten was: … En de 

volgende dag was Percy verdwenen … Uitgeverij Malmberg had een 

onbekende schrijver gevraagd om het boek af te maken, maar Paul vond 

het een erezaak om het werk van zijn vader te voltooien. Nadat hij een 

aantal hoofdstukken af had, ging hij hiermee naar Leonard Roggeveen, 

een huisvriend van Nowee. Deze zei, dat hij niet kon zien waar Jan was 

opgehouden en Paul was begonnen. Hierdoor gesterkt stapte Paul naar 

de uitgever en er werd besloten dat beide schrijvers het boek zouden 

afmaken. Het werk van Paul werd als beste vervolg verkozen. Arendsoog 

en de goudkoorts , deel twintig van de serie is dus een resultaat van 

twee Nowees. Paul ging daarna fulltime Arendsoogboeken schrijven. In 

een aantal dagbladen heeft hij nog korte verhalen gepubliceerd, maar 

verder schreef Paul uitsluitend Arendsoog. Eerst twee boeken per jaar, 

maar later één per jaar. Er zijn Arendsoogverhalen verschenen in de 

Winterboeken van de Geïllustreerde Pers (7 stuks) en een vijftal 

verhalen in het stripweekblad PEP. Overigens is alleen het laatste 

verhaal een stripverhaal, getekend door de bekende illustrator Thé 

Tjong Khing. De andere korte verhalen uit Pep zijn geïllustreerd door 

Hans Kresse en zijn later allemaal in boekvorm verschenen, evenals de 

Winterboek-verhalen.  Van de Arendsoogserie zijn in de loop der jaren 

bijna 5½ miljoen exemplaren verkocht. 

Paul Nowee woonde in Den Haag, was ongehuwd en had geen kinderen. 

Hij wilde niet, dat na zijn dood iemand de serie zou afmaken en/of zou 

voortzetten. Paul werd net als zijn vader slechts 57 jaar. 


