Paul Nowee (1936-1993) werd geboren als achtste van de
veertien kinderen, de eerste van het tweede zevental
dus. Na de lagere school, de Paulusschool waar zijn vader
schoolhoofd was, ging Paul, hij was toen twaalf, een paar
jaar naar het kleinseminarie. Hij meende een roeping tot
priester te hebben en had als ideaal pater en schrijver
te worden, naar een voorbeeld van de Limburgse
priester, missionaris, dichter en schrijver Jacques
Schreurs, die in de missiepost op Nieuw-Guinea boeken
schreef. Maar Paul maakte deze opleiding niet af. Hierna
volgde hij de H.B.S. Op het moment dat zijn vader in 1958 overleed, zat Paul in
militaire dienst en had nog immer de vurige wens na zijn diensttijd de
journalistiek in te kunnen gaan, waarmee hij in ieder geval het tweede deel van
zijn ideaal vorm kon geven. Malmberg kwam de familie Nowee keurig netjes
condoleren en sterkte wensen met het grote verlies, maar informeerde tussen
neus en lippen door, of er ‘toevallig’ nog een Arendsoogverhaal op de plank lag.
Inderdaad lag er nog een onvoltooid manuscript van deel 20 en Malmberg vroeg
aan de familie of een bekend Nederlands auteur dit verhaal af mocht maken.
Toen Paul dit ter ore kwam werd hij boos. Gifkikker die hij was, vond hij het
verschrikkelijk dat een wildvreemde met zijn vingers aan het werk van zijn vader
zou komen. “Als iemand dat zou mogen doen, ben ik dat”, meende hij met
jeugdige arrogantie. Inmiddels had de beoogde auteur wel het onvoltooide
manuscript tot zijn beschikking, maar gelukkig bleek er in huize Nowee nog een
doorslag te liggen. Lang leve de typemachine van weleer!
Daarin las Paul de laatste zin die zijn vader geschreven had: “De volgende dag
was Percy verdwenen . . . Maar waarheen, met welk doel was niet bekend en al
helemaal niet of hij ooit weer terug zou keren. Paul stond dus voor een raadsel
en las het manuscript vele malen door, evenals de andere boeken van zijn vader,
vooraleer hij verder ging met het verhaal. Zijn moeder had al snel door waarmee
hij bezig was, las een stuk van wat Paul geschreven had en gaf hem het beste
advies wat ze ooit had kunnen geven: “Als je het verhaal klaar hebt, laat je het
maar aan oom Leo lezen. ‘Oom Leo’ was de bekende Haagse schrijver Leonard
Roggeveen, die vlak bij de familie Nowee woonde en met wie ze een erg goed
contact hadden. Roggeveen had het voltooide manuscript nauwelijks gelezen of
hij hing al aan de telefoon: “Paul, kom als de donder hierheen. Ik kan echt niet
zien waar Jan is gestopt en waar Paul is doorgegaan. Je moet ermee naar
Malmberg!” Een mooier compliment had hij Paul natuurlijk niet kunnen geven.
Maar Malmberg sputterde aanvankelijk tegen. Het duurde enige tijd, voordat
Malmberg Paul naar ’s-Hertogenbosch liet komen. De toenmalige directeur Harry
Teulings, een beetje ‘Churchill-achtig figuur’ inclusief dikke buik en sigaar,
probeerde eerst nog met een tegenvoorstel te komen: “Als de andere auteur
deel 20 ging afmaken, zou Paul vast kunnen beginnen aan deel 21.” Maar Paul ging
daar niet mee akkoord. Uiteindelijk werd het compromis gesloten om het beste
van de twee manuscripten uit te geven. Mede doordat Paul schreef in hetzelfde
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taalgebruik en met hetzelfde stijlgevoel als zijn vader én het feit dat de naam
‘Nowee’ op de boeken Malmberg natuurlijk ook wel wat waard was, werd het slot
van Paul gepubliceerd.
Aanvankelijk wilde Paul helemaal niet verder doorgaan met de serie, hij had
alleen het boek van zijn vader willen afmaken. Maar Malmberg wilde graag dat
Paul ook deel 21 ging schrijven. Paul vroeg enige bedenktijd. In diezelfde zomer
van 1959 liep hij over de Veluwe, waar een stel Rotterdamse schoolkinderen op
schoolkamp was en het spelletje ‘paard en ruiter’ speelden. De stoerste van het
stel dacht dit wel even te gaan winnen, maar werd van zijn ‘paard’ getrokken,
waarna één van de anderen in onvervalst Rotterdams accent riep: “Hé, Arendsoog
flikkert van zijn paard!” Toen pas drong het bij Paul echt door, dat Arendsoog
een begrip was onder de jeugd en besloot hij de avonturen van ‘zijn 15de broer’,
zoals hij Arendsoog wel eens noemde, te vervolgen.
Tot 1964 combineerde hij dat met zijn werk als journalist bij de Gemeenschappelijke Pers Dienst, maar dit werd hem allemaal een beetje te veel. Paul
hakte de knoop door en werd broodschrijver. In die beginjaren schreef hij twee
Arendsoogboeken per jaar, maar na een paar jaar werd dit één boek per jaar.
Het schrijven van een boek duurde bij Paul meestal een maand of acht. Daarna
was hij helemaal ‘leeg’. Na een maand of twee was hij weer ‘opgeladen’ en kon Paul
weer denken aan een nieuw verhaal.
Net zoals zijn vader maakte ook Paul nauwelijks aantekeningen. Wel had hij
eerst een ‘plot’ nodig. Eerder begon hij niet aan een verhaal.
Waar zijn vader nog allerlei ander werk had geschreven, hield Paul zich
uitsluitend bezig met Arendsoog en Witte Veder. Halverwege de zestiger jaren
schreef Paul ook kortere Arendsoogverhalen voor het stripweekblad Pep en in
dezelfde tijd tot begin jaren zeventig ook nog eens een zevental verhalen voor
het Winterboek van de Geïllustreerde Pers. Al deze losse en korte verhalen zijn
later opnieuw verschenen in de bekende hardcoveruitgaven van Malmberg:
‘Arendsoog in duplo’, ‘Op leven en . . . lood’ en ‘Arendsoog extra’.
In dit boek ‘Was getekend… Arendsoog!’ treft men de vier verhalen aan die in de
Pep hebben gestaan. Het vijfde Pep-verhaal is het enige stripverhaal van
Arendsoog dat ooit verschenen is: ‘De wraak van Grissom’, met tekeningen van
The Tjong Khing.
Aan stripverhalen had de oude Jan Nowee overigens een hekel. “Dat waren geen
‘echte’ boeken”, meende hij. Op school werden de populaire boekjes van Dick Bos
door hem steevast ingepikt en aan het eind van het jaar weer aan de rechtmatige
eigenaars teruggegeven. Deze geconfisceerde boekjes werden dan meegenomen
naar het ouderlijk huis aan de Haagse Statenlaan, waar hij de boekjes verborg
onder een losse vloerplank in zijn werkkamer. Met name de oudere jongens
hadden dit al snel door en lazen deze boekjes stiekem op hun kamer alvorens ze
weer op hun plekje terug te leggen.
Een tweede stripverhaal is er nooit gekomen, al had Malmberg hier wel ideeën
over, omdat hiermee een nieuwe markt aangeboord zou kunnen worden.
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Nieuwe markten werden er overigens wel in het buitenland aangeboord:
Arendsoog werd vertaald in het Duits (Adlerauge), Zweeds (Örnöga), Fins
(Kotkansilma) en Italiaans (Occhio di Lince). Met name in Duitsland (15 delen) en
Zweden (20 delen) was Arendsoog behoorlijk populair. In Finland en in Italië zijn
slechts 2 delen uitgegeven.
Paul heeft de serie enorm populair gemaakt. Tijdens een radio-interview vroeg
een jongen aan Paul, waarom zangers toch altijd gouden platen kregen, maar
schrijvers nooit een gouden boek als er veel exemplaren van verkocht waren.
Malmberg pikte dit leuke idee spontaan op en in december 1973 kreeg Paul
Nowee uit handen van deze jongen, de 11-jarige Walter van der Belt uit
Apeldoorn, als eerste schrijver in Nederland, maar misschien zelfs wel in de hele
wereld, een gouden boek uitgereikt ter gelegenheid van de 3-miljoenste
Arendsoog. De serie groeide en groeide en beleefde haar hoogtepunt in de jaren
zestig en zeventig.
Paul is door een hersenbloeding een tijdje behoorlijk ziek geweest. In deze tijd
verschenen daarom twee van de vier verhalen uit de Pep in de serie, in deel 45
‘Arendsoog in duplo’ en in deel 46 ‘De wraak van Grissom’, deze laatste niet als
stripverhaal, maar als geïllustreerd verhaal. Als gevolg van de hersenbloeding
was het verstandiger voor Paul als hij niet reisde met het vliegtuig. Vandaar dat
hij, net als zijn vader, nooit in Arizona is geweest, de Amerikaanse staat waar
veel avonturen zich afspelen. Toen Malmberg hem deze reis aanbood, bedankte
hij hiervoor en koos voor een personal computer. Slechtst de laatste boeken zijn
op dit (toen redelijk nieuwe) medium geschreven.
Ondanks het feit dat Paul hierover zei dat hij dit jaren eerder had moeten doen,
vertrouwde hij me toe, toen ik weer eens bij hem was om het nieuwste boek
inclusief handtekening te scoren: “Ik vind een typemachine soms tóch prettiger.
Je kunt hierop zo lekker je agressie kwijt. Fout blaadje eruit rukken, tot een
prop verfrommelen en weggooien. Je kunt aan de stapel papier ernaast ook beter
zien hoe ver je al bent met het verhaal.” Toch ging hij met zijn tijd mee. Het
opsturen van het nieuwe boek per diskette was in ieder geval een stuk handiger.
Helaas was ook Paul geen lang leven beschoren. Na een langdurig ziekbed
overleed hij op 30 september 1993, net als zijn vader, op 57-jarige leeftijd.
Deel 63, het laatste deel, heeft hij kort voor zijn dood nog gezien. Malmberg
had voor hem speciaal een handgebonden
exemplaar laten vervaardigen.
In zijn testament heeft Paul laten vastleggen,
dat niemand een eventueel onvoltooid
manuscript zou mogen afmaken en dat er ook
geen nieuwe verhalen meer van Arendsoog
zouden mogen worden geschreven. “Arendsoog
is van mijn vader en van mij,” zei hij beslist.
En zo is het ook!
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