
PERSBERICHT
In 1935 verscheen van de hand van Jan Nowee een 
boek dat de titel ‘Arendsoog’ kreeg. Al gauw gevolgd 
door het 2e deel: ‘Witte Veder’ (1936).

Jan Nowee had destijds nooit kunnen bevroeden, dat 
het tweetal,  op dat moment aan zijn pen ontsproten, 
nog talloze avonturen zou beleven en vele miljoenen 
lezers,  met  rode oortjes  van de spanning,  heel  veel 
leesplezier zou verschaffen.

Deel drie van de serie verscheen door de oorlog pas in 
1949, maar daarna ging het in een heel  rap tempo. 
Toen  Jan  Nowee  in  1958  plotseling  stierf,  was  hij 
midden in deel 20. Uitgeverij Malmberg kreeg van de 
erven toestemming dit deel af te laten maken door een andere auteur. Zoon Paul wilde hiervan 
echter niets weten en schreef in het geheim zijn eigen slot. Hij deed dit zo goed, dat huisvriend 
Leonard Roggeveen tegen Paul zei, dat hij niet kon zien waar Jan Nowee in het verhaal gestopt 
was  en  waar  Paul  verder  gegaan  was.  Uiteindelijk  besloot  Malmberg  het  door  J.  en  P. 
geschreven deel te publiceren, waarna Paul nog 43 delen aan de serie wist toe te voegen. In 
totaal 63 delen, waarvan het laatste verscheen in 1993, kort na het overlijden van Paul Nowee.

Dat  Arendsoog  nog  steeds  een  schare  trouwe  fans  heeft,  getuige  de  Arendsoogwebsite, 
http://www.arendsoog.info met inmiddels meer dan 100.000 unieke bezoekers. 
Leuk om te zien is,  dat  er  niet  alleen oudere lezers zijn,  maar dat  ook jeugdige fans zich 
regelmatig aanmelden. Men ontmoet elkaar op dit forum, maar ook daarbuiten. 
In 2005 werd de allereerste fandag gehouden, een feest van herkenning voor jong en oud.

Ter ere van het jubileumjaar “75 jaar Arendsoog” vindt dit jaar de 2e fandag plaats en wel:

Datum : zaterdag 18 september 2010 
Locatie : SnowWorld Zoetermeer
Tijd : 11.00 uur – 15.00 uur

Natuurlijk hopen wij dat veel Arendsoogfans op deze dag naar Zoetermeer zullen komen en het 
programma van die dag kunnen gaan meemaken.

75 jaar is natuurlijk een serieuze mijlpaal. Vandaar dat de organisatie van deze fandag (die 
trouwens  geheel  uit  vrijwilligers  bestaat)  getracht  heeft  om  een  aantal  leuke  zaken  te 
organiseren, waarvan wij hieronder een kleine tip van de sluier willen oplichten.

http://www.arendsoog.info/


Testamentair heeft Paul Nowee bij zijn overlijden laten vastleggen, dat er na zijn dood geen 
nieuwe Arendsoogboeken meer geschreven mogen worden door andere auteurs en dat ook 
een eventueel onvoltooid manuscript (zoals bij zijn vader het geval was) niet afgemaakt zou 
mogen worden. 

Toch  willen  wij  op  deze  fandag  een  ‘nieuw’  Arendsoogboek in  gelimiteerde  oplage  het 
levenslicht laten aanschouwen.
Zoals de echte fan weet, heeft illustrator Hans Kresse, door zijn fantastische illustraties, mede 
een stempel gedrukt op deze serie. Niet voor niets wordt Hans Kresse onder de kenners de 
‘Rembrandt van het stripverhaal’ genoemd.
Midden  jaren  60  heeft  Paul  een  aantal  korte  Arendsoogverhalen  geschreven  voor  het 
stripweekblad PEP.  Bij  vier  van deze verhalen stond wekelijks  een prachtige illustratie  van 
Kresse. Deze verhalen zijn later opgenomen in ‘Arendsoog in duplo’  en ‘Op leven en lood’, 
echter met de  normale 4 à 5 zwart-wit illustraties per boek. 

Jubileumboek
Met toestemming van de erven Nowee en Company of Books voor wat betreft 
de rechten van de verhalen en de erven Hans G. Kresse voor wat betreft de 
rechten  van  de  illustraties,  zal  uitgeverij  Panda,  van  stripkenner  en 
verzamelaar Hans Matla, een zeer exclusief jubileumboek gaan uitbrengen. 
Hierin zullen deze vier eerder genoemde verhalen van Paul Nowee worden 
opgenomen,  samen  met  de  meer  dan  70  oorspronkelijke  en  unieke 

kleurenillustraties van Hans Kresse. Dit is natuurlijk een prachtig collector’s item. 
Verkoop hiervan zal alleen plaatsvinden aan de zaal, er is helaas geen voorintekening mogelijk.

The Mystery
Johan Folmer van Folmer Transport uit Kesteren heeft hun laatste truck 
in 2009 laten airbrushen met de afbeeldingen van Arendsoog en Witte 
Veder. Deze Scania R500, ‘The Mystery’ genaamd, zal te zien zijn op de 
fandag  en  zal  een  prominente  plek  innemen  bij  de  ingang  van 
SnowWorld.  Erin  rijden  kan dan  helaas  niet,  maar  ermee op  de  foto 
natuurlijk wel.

Gouden Boek
In 1973 ontving Paul Nowee, naar een idee en uit handen van Walter van 
der Belt,  als  eerste en waarschijnlijk  ook enige schrijver  in  Nederland, 
maar misschien wel van de hele wereld, een ‘Gouden Boek’. 
Dit Gouden Boek hing altijd trots in de werkkamer van Paul, maar zal op 
de fandag voor de fans te bewonderen zijn.

Verder vinden die dag o.a. plaats:

• Korte lezing over 75 jaar Arendsoog door de oudste kleinzoon van Jan Nowee: 
Jack Nowee.

• Een leuke illustratiequiz door Wim van de Koot.
• Verkoop en ruilbeurs van Arendsoogboeken en andere boeken van Jan Nowee.
• Kleine veiling van persoonlijke eigendommen van Paul Nowee. 

De opbrengst zal naar een goed doel gaan. Afrekening à contant.
• Voor de eerste 100 bezoekers gratis een klein collector’s item. 

Wat dit is blijft nog even een verrassing.

Voor vragen:

Jack Nowee, Boskoop.
jacknowee@ziggo.nl       
06-40511502

mailto:jacknowee@ziggo.nl

