J. (Johannes) Nowee (1901-1958)
werd geboren in Arnhem waar hij
de lagere en middelbare school
volgde. Vervolgens en slechts op
zestienjarige leeftijd, knokte hij
zich naar de tweede plaats voor
het toelatingsexamen van de
Maastrichtse Rijkskweekschoolopleiding. De opleiding tot
‘schoolmeester’ was ook in die
tijd geen gemakkelijke opleiding,
men ging zes dagen in de week
naar school en het was hard en
veel studeren. Dat deed Jan dan
ook zeer consciëntieus. Na vier
jaar was hij ‘klaar’ om kindertjes
les te gaan geven. Als jong onderwijzer trok hij naar het westen van Nederland,
waar hij in Leidschendam zijn eerste eigen klas onder zijn hoede kreeg. Een paar
jaar later, Jan was inmiddels midden twintig, werd hij benoemd als ‘hoofd der
school’ aan de Paulusschool in de Weesperstraat in Den Haag, een functie, die hij
tot zijn dood in 1958 met hart en ziel zou vervullen. In 1927 trouwde hij met
Alida van der Lem.
Ondanks het feit dat Jan Nowee tijdens zijn leven meer dan vijftig boektitels op
zijn naam wist te zetten, had hij op de kweekschool nooit hoge cijfers voor zijn
opstellen. De leraar Nederlands vond ze vaak te fantastisch.
“Ik kon het niet helpen, maar ik sloeg altijd aan het fantaseren over mijn
onderwerpen”, verklaarde Jan tijdens een interview in 1952. Nowee vond
schrijven echter leuk en dat deed hij dan ook naar hartenlust vanaf de tijd dat
hij voor de klas stond. In het zondagsblad van de Residentiebode en in de
Katholieke Illustratie verschenen korte verhalen van zijn hand. Hij werkte mee
aan de Roomsche Jeugd en daarin verscheen een eerste verhaal in feuilletonvorm.
Zijn eerste ‘echte’ boek was ‘De hoogste klas’ uit 1927. Dit vormde het eerste
deel van een achttal boeken die in de Jeugdbibliotheek van de katholieke
uitgeverij Spaarnestad werden uitgegeven. In deze reeks treffen we ook het
enige meisjesboek aan dat Jan Nowee ooit geschreven heeft: ‘Blond Marieke’.
“Het is buitengewoon moeilijk om meisjesboeken te schrijven”, meende hij in het
eerdergenoemde artikel. Hij vond ze veelal te zoetsappig en dat was volgens hem
ook de reden dat meisjes in die tijd liever jongensboeken lazen. Een van de
bewijzen daarvoor was het feit dat in zijn eigen schoolbibliotheek meisjesboeken
vaak nog op de plank stonden, terwijl de jongensboeken steevast bijna allemaal
uitgeleend waren.
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In zijn spaarzame vrije tijd was Jan Nowee verbonden als hulpbibliothecaris aan
een Sint Vincentiusbibliotheek in Den Haag. Hij merkte op een gegeven moment,
dat jongens van een jaar of veertien, maar ook jonger, de verhalen van Karl May
niet meer wilden lezen, maar wel op allerlei manieren (bijvoorbeeld met een
‘zogenaamd’ briefje van hun vader) de wildwestromans van o.a. Max Brand, in die
tijd zeer populair, probeerden te pakken te krijgen. In zijn eigen klas ontdekte
hij, dat de jongens de boeken zelf lazen. Hoewel hij de boeken van Karl May
vroeger zelf ook verslonden had, vond hij deze verhalen en het vaak ruwe
taalgebruik dat erin gebruikt werd meer geschikt voor volwassenen, evenals de
boeken van Max Brand. “Blijkbaar wil de jeugd spannende cowboyboeken lezen,
maar dan op haar eigen niveau”, zo bedacht hij zich.
In maart 1934 informeerde uitgeverij Spaarnestad voorzichtig bij Jan Nowee of
hij reeds een nieuw boek voor de Jeugdbibliotheek klaar had liggen. Nowee
schreef terug, dat hij bezig was met een boek genaamd ‘Arendsoog’, dat bedoeld
was als tegenhanger van de Karl Mayboeken. Spaarnestad was verrast en
wachtte voorlopig even af, zij het wel met enige terughoudendheid of dit wel in
het Jeugdfonds zou passen. Jan Nowee voelde deze twijfel goed aan en nam op
voorhand nog de moeite het boek eerst te laten keuren door de fraters van de
‘Keurraad voor Roomsche Jeugdlectuur’ uit Tilburg. Hij bracht op verzoek van
frater Ludwinus nog enkele wijzigingen aan en kreeg vervolgens het ‘Nihil
Obstat’, de kerkelijke goedkeuring voor uitgave van geschriften, waarna eigenlijk
niets meer een uitgave van het boek in de weg kon staan. Spaarnestad viel echter
over het feit dat ‘een tegenhanger van Karl May's werken het opwindende en

verruwende van deze boeken zou moeten missen en daarentegen een
opvoedkundige strekking in katholieken geest diende te bezitten’, die in hun ogen
‘onopzettelijk uit het verhaal zelf moest voortkomen.’ Dat was volgens hen
Nowee niet gelukt, al had hij het wel geprobeerd. ‘Tegenover het knallen van
zóóveel schoten heeft ‘de Geest’ geen kans’, zo besloot Spaarnestad de

briefwisseling en stuurde manuscript en de Keurraadbrief per ommegaande
retour. Arendsoog werd bij Spaarnestad dus niet uitgegeven. Een kapitale misser
zo zou later blijken, maar in 1934 kon niemand voorzien dat er in totaal ruim 5,5
miljoen Arendsoogboeken verkocht zouden worden. Er is uitgerekend dat, als je
alle boeken op elkaar zou stapelen, je een hoogte zou krijgen van ruim 14 keer de
Mount Everest.
Jan Nowee was echter niet voor één gat te vangen en stuurde het manuscript
naar de (eveneens) katholieke uitgeverij Malmberg in ’s-Hertogenbosch. Deze
zagen wel wat in het verhaal en in 1935 zag ‘Arendsoog’ het levenslicht, in rap
tempo gevolgd door ‘Witte Veder’ in 1936. Door allerlei omstandigheden en de
tweede wereldoorlog verscheen deel 3 uit de serie pas in 1949. Nowee had de
smaak toen goed te pakken en produceerde hierna bijna twee Arendsoogboeken
per jaar. De serie werd ongelooflijk populair.
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Vanaf zijn eerste boek in 1927 heeft Jan Nowee steeds geschreven. Veel meer
dan de twintig Arendsoogboeken waar veel mensen hem nu nog van herinneren.
Buiten de eerder genoemde boeken die verschenen bij Spaarnestad, welke
enigszins streekgebonden waren, heeft hij nog een stuk of tien detective- en
avonturen-verhalen geschreven, maar ook toneelstukken, een operette en heel
veel lees- en methodeboekjes voor het lager onderwijs. Van zijn ‘recept’ voor het
succes bij het schrijven maakte hij geen geheim en omschreef hij als volgt:
“Blijf kind met de kinderen. Blijf jeugdig, kinderlijk, maar niet kinderachtig.
Zorg vooral voor vaart en spanning, tref de kindertoon en schrijf met een zekere
humor.”
Dat schrijven deed Jan Nowee meestal na het eten. Dan ging hij naar zijn
werkkamer en schreef weer een stukje aan een nieuw Arendsoogverhaal. Later
dan 10 uur mocht niet. Daarna werd hij opgeëist door zijn gezin, dat uiteindelijk
bestond uit veertien kinderen, zeven jongens en zeven meisjes. Heel laat werd
het trouwens vaak niet, want ’s morgens vroeg ging de wekker weer, dan
trommelde hij zijn kinderen uit bed en zorgde ervoor dat het hele span keurig op
tijd in de ochtendmis zat. Het katholieke gezin Nowee zorgde ervoor een goed
voorbeeld te zijn voor de andere kinderen van de school waar Jan Nowee de
scepter voerde.
De volgende dag, voordat Jan Nowee zelf thuiskwam van school, hadden zijn
meest nieuwsgierige telgen inmiddels gelezen wat hij de vorige avond getypt had.
Zij lazen een Arendsoogboek dus in feuilletonvorm zou je kunnen zeggen.
Als Jan Nowee achter zijn schrijfmachine ging zitten, wist hij van zijn verhaal
vaak wel de grote lijnen en het slot (altijd een happy end), maar niet hoe het
verhaal zich verder zou ontspinnen. Hoe dat precies ging verlopen bleek pas
tijdens het schrijven. “Zo heb ik zelf óók nog wat plezier aan mijn verhalen”,
vond hij.
Nowee maakte ook zelden aantekeningen, zelfs niet van de grote lijnen en slot.
Zo kon het gebeuren, dat hij midden in deel 20 ergens aan het begin van
hoofdstuk 13 de zin schreef: ‘De volgende dag was Percy verdwenen . . . ’
Het zou de allerlaatste zin zijn die Jan Nowee op zijn schrijfmachine zou
schrijven. Hij werd ziek en aanvankelijk dacht men eerst aan een verwaarloosde
longontsteking. Het bleek echter veel ernstiger en tijdens een operatie i.v.m.
longkanker overleed Jan Nowee aan een hartaanval op 9 oktober 1958 op 57jarige leeftijd. Begiftigd met de Pauselijke onderscheiding, het erekruis ‘Pro
Ecclesia et Pontifice’, nam Jan Nowee het slot van zijn laatste Arendsoogverhaal
mee in zijn graf . . .
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