
Jan Nowee (1901-1958) 
 

Volgde de onderwijzersopleiding in Maastricht 

en werd hoofd van een lagere school in Den 

Haag. Hij kreeg veertien kinderen, waaronder 

zijn latere ‘opvolger’ Paul. 

Naast zijn vele werk op school en zijn grote 

gezin, zag hij toch kans om zich bijna elke 

avond een tijdje aan het schrijven te wijden. 

Hij schreef zijn eerste boek in 1926 Lotgevallen van een straat-

jongen, maar had daarvoor al allerlei korte verhalen geschreven. 

Sommige verhaaltjes zijn later in de schoolleesboekjes verschenen. 

Zijn eerste boeken zijn in een serie voor het jeugdfonds uitgegeven 

bij uitgeverij ‘De Spaarnestad’. In 1931 verscheen zijn eerste en enige 

meisjesboek: Blond Marieke.  

In zijn vrije tijd assisteerde Nowee in de St. Vincentiusbibliotheek in 

Den Haag. Het viel hem op, dat veel jongens vroegen om cowboyboeken 

voor hun vaders. Toen hij ontdekte, dat ze die boeken eigenlijk voor 

zichzelf vroegen en hij zag dat er eigenlijk voor die jeugd geen 

geschikte boeken waren, besloot hij ze zelf te gaan schrijven.  

In 1934 ging hij met zijn eerste cowboyboek: Arendsoog naar 

uitgeverij Spaarnestad. Zij wilden het echter niet uitgeven, omdat het 

niet Katholiek genoeg was en er toch nog teveel geweld in het boek 

voorkwam. ….”Tegenover het knallen van zóóveel schoten heeft ‘de 

Geest’ geen kans”…, schreven ze.  

Jan Nowee stapte naar Malmberg, die het boek wél wilde uitgeven. 

Het verscheen in 1935 en in 1936 werd dit boek gevolgd door Witte 

Veder. Pas na de Tweede Wereldoorlog, in 1949 verscheen deel drie 

van de serie: Het raadsel van de Mosquitovallei.  

Pas toen de KRO in 1950 een hoorspel aan de serie wijdde, nam de 

vraag naar de Arendsoogboeken pas echt toe. Nowee schreef er tot 

zijn dood in 1958 nog zeventien Arendsoogboeken bij. Midden in deel 

twintig overleed hij plotseling na een longoperatie. 

Jan Nowee heeft nog veel andere jeugdboeken geschreven en veel 

boekjes voor schoolmethodes: o.a. Gouderts, De Wijde Wereld, Onze 

Levende Taal  en  Voor Hart en Hoofd. 

Jan Nowee had met zijn Arendsoog-serie buitengewoon veel succes, 

maar oogstte in officiële kringen niet zo veel waardering. 


