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Niek Verhaagen wordt geboren op 24 december 1915 in een   
godvrezend gezin. Van jongs af aan is hĳ actief in het gereformeerde 
verenigingsleven van Delft. Niek Verhaagen kan goed rĳmen, maar hĳ wil 
dichter worden. In 1936 wint hĳ een dichtwedstrĳd. Drie jaar later publiceert 
hĳ zĳn eerste dichtbundel bĳ een reguliere uitgeverĳ: Kort traject (1939). 
Voor zĳn dagelĳks brood gaat hĳ werken op een belastingkantoor. 
Tĳdens de Tweede Wereldoorlog komt Verhaagen in andere sferen. Hĳ sluit 
vriendschappen met de schrĳvers Ab Visser en Ferdinand Langen, met de 
toneelspeler Ton Lutz, met de voordrachtskunstenaar Albert Vogel en met 
de in naakten gespecialiseerde tekenaar Cees Bantzinger. Verhaagens 
poëzie ontwikkelt zich in een andere richting. Hĳ publiceert drie illegale 
bundels met erotische gedichten, de titels verwĳzend naar Adam en Eva. In 
zĳn bovenhuis aan een Delftse gracht organiseert hĳ de wildste feesten, 
waarvoor zĳn vrienden graag uit Groningen komen. 
Kort na de oorlog verschĳnt de enige roman van Niek Verhaagen, een 
autobiografisch relaas over een ambtenaar met artistieke aspiraties. De 
roman speelt overduidelĳk in Delft, tegen de achtergrond van de bezetting. 
Na zĳn ontslag als ‘schrĳver tweede klasse’ krĳgt Verhaagen een baantje in 
de journalistiek. Hĳ wil iets van de wereld zien. Op 15 augustus 1948 begint 
hĳ aan zĳn Italiaanse reis. In de vroege morgen van 23 augustus sterft hĳ, 
plotseling en zonder duidelĳke oorzaak, in Turĳn. 
Deze catalogus verschĳnt tegelĳk met de biografie ‘De ziel bloeit slechts één 
zomer’. Het korte leven van Niek Verhaagen (2019) van Lo van Driel. Alle 
citaten in de beschrĳvingen komen uit deze biografie, tenzĳ anders vermeld. 
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Niek Verhaagen  De Hollandse bruiloft. Gedichten. Putten: C.J. Terwee, [1942]. 196 x 136 mm. 
Ingenaaid met flappen. 56 p. Eerste druk. Primulareeks III. Rug verbruind. Deukje in omslag. € 45 
¶ Gesigneerd door de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘geschreven in het voorjaar | van 
1940 | Niek Verhaagen’. 
‘In volle oorlogstijd verscheen de tweede bundel van Niek Verhaagen. […] De doorgecom-
poneerde bundel lijkt verbonden met de relatie van Verhaagen met Janny Kolman.’ (p. 75) 
Geen clandestiene uitgave. De bundel verscheen net voor de officiële instelling van de 
Kultuurkamer in mei 1942. 
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Niek Verhaagen  En zij zagen dat zij naakt waren. [Utrecht: Jac. P. Romijn, 1943]. 187 x 130 mm. 
Cahiersteek. Bandontwerp C.A.B. Bantzinger. 16 p. Gezet uit de Garamond [en gedrukt door 
Trio in een oplage van ± 150 exemplaren]. Geïllustreerd door C.A.B. Bantzinger. Eerste druk. 
Schildpadreeks tweede tiental, nummer acht. Omslag zeer licht roestvlekkig. € 40 
¶ Gesigneerd door de auteur in blauwe inkt onder het colofon: ‘Niek Verhaagen’. 
‘De drie clandestien verschenen bundels van Niek Verhaagen hebben titels (De verboden vrucht, 
En zij zagen dat zij naakt waren en De laatste Adam) met een verwijzing naar de bijbel, in feite 
naar het eerste mensenpaar Adam en Eva, in concreto naar hun liefde.’ (p. 138) 
Clandestiene uitgave. De Jong 845. 
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(Niek Verhaagen) – D.A.M. Binnendijk  Onvoltooid verleden. Gedichten. Maastricht: A.A.M. 
Stols, 1938. 197 x 124 mm. Halflinnen met stofomslag. 80 p. Tweede vermeerderde druk. 
Omslag beschadigd. € 50 
¶ Opdracht van Niek Verhaagen in zwarte inkt op het schutblad: ‘voor Ab Visser | zielsliefhebber | 
14 Febr. 1944. | Niek Verhaagen’. 
‘Niek Verhaagen en Ab Visser raakten zeer op elkaar gesteld. De afstand van Groningen naar 
Amsterdam, Den Haag en Delft werd overbrugd met logeerpartijen. Feesten waarop 
voorgelezen, gedronken en geflirt werd, verdiepten de vriendschap.’ (p. 57) 
Na het plotselinge overlijden van Verhaagen in 1948 schreef Visser het aan Verhaagen 
opgedragen sonnet ‘Mijn vriend’. In Vissers boek Leven van de pen (1965) staat een paragraaf 
over Niek Verhaagen: 
‘Tien jaar lang was hij één van mijn beste vrienden en zijn vroege dood, liet in mij een leegte na, 
die ik mij nog steeds niet ten volle kan realiseren. In de eerste oorlogsjaren zagen wij elkaar 
geregeld en er ontstond een hechte vriendschap. Hij was klein van stuk, aan de gezette kant en 
blond. Hij bezat een opgewekte aard en een groot gevoel voor humor. Wanneer ik in financiële 
nood verkeerde of door liefdessmart gekweld werd, stond hij dadelijk klaar met de een of andere 
attentie, die hij mij, verpakt in de allerzotste troostverzen, toestuurde.’ 
In de autobiografische romancyclus van Ab Visser komt Valentijn de Klerk met de trein naar 
Groningen, een blonde en blozende jongen, gemodelleerd naar Niek Verhaagen. ‘Het leek wel 
of Valentijn gewapend was met een toverstafje. Iedereen met wie hij in aanraking kwam, fleurde 
op.’ 
Opdrachtexemplaren van Niek Verhaagen zijn zeer schaars. Dat er in deze catalogus vier 
voorhanden zijn is het resultaat van ruim tien jaar verzamelen. 
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Niek Verha[a]gen  De verboden vrucht. Gedichten. Met tekeningen van Theo Kurpershoek. 
Utrecht: De Odyssee Pers, (1941) [= ’s-Graveland: G.W. Breughel, 1944]. 197 x 217 mm. 
Halflinnen. Bandontwerp Theo Kurpershoek. 32 p. Gedrukt [door Koch en Knuttel] in rood en 
zwart in een oplage van 270 exemplaren. Geïllustreerd door Theo Kurpershoek. Eerste druk. 
Deukje in iets vuile platten. € 70 
¶ Nummer XVIII van 20 Romeins genummerde en gesigneerde exemplaren, die niet in de handel 
kwamen. Van de oplage werden tevens 100 Arabisch genummerde exemplaren gesigneerd. 
De achternaam van de auteur is op de band wel correct gespeld. 
Dirk de Jong geeft in Het vrije boek in onvrije tijd (1978) 1943 als jaar van verschijnen. Uit door 
Lo van Driel geciteerde correspondentie van Niek Verhaagen blijkt nu dat de uitgave medio 
maart 1944 is verschenen. 
Clandestiene uitgave. De Jong 844. 
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Niek Verha[a]gen  De verboden vrucht. Gedichten. Met tekeningen van Theo Kurpershoek. 
Utrecht: De Odyssee Pers, (1941) [= ’s-Graveland: G.W. Breughel, 1944]. 197 x 217 mm. 
Halflinnen. Bandontwerp Theo Kurpershoek. 32 p. Gedrukt [door Koch en Knuttel] in rood en 
zwart in een oplage van 270 exemplaren. Geïllustreerd door Theo Kurpershoek. Eerste druk. 
Platten iets vuil. € 50 
¶ Nummer 227 van 250 Arabisch genummerde exemplaren. 
Uit de bibliotheek van Theo Kurpershoek, die in zwarte inkt op het schutblad schreef: ‘Jongens 
waren we… | Th. Kurpershoek ‘89’. Kurpershoek was 29 jaar oud toen hij tekeningen voor deze 
uitgave maakte. Deze tekeningen van naakten doen sterk denken aan die van C.A.B. Bantzinger. 
Dirk de Jong geeft in Het vrije boek in onvrije tijd (1978) 1943 als jaar van verschijnen. Uit door 
Lo van Driel geciteerde correspondentie van Niek Verhaagen blijkt nu dat de uitgave medio 
maart 1944 is verschenen. 
Clandestiene uitgave. De Jong 844. 
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(Niek Verhaagen)  Om de dooje dood niet of Jan Klaassen komt naar huis. Lustrumspel voor het 
Delftsche studentencorps, te spelen op 4, 5 en 6 juli 1938, op de Groote Markt te Delft. Tekst 
van Jan Engelman – Muziek van Henk Badings – Regie van Paul Storm – Decors van Lambert 
Simon – Choreografie van Chaja Goldstein. Bilthoven: De Gemeenschap, 1938. 251 x 188 mm. 
Ingenaaid. Omslagontwerp Lambert Simon. 64 p. Geïllustreerd door Lambert Simon. Eerste druk. 
Hoekjes iets gevouwen. € 40 
¶ Opdracht van Niek Verhaagen in zwarte inkt op het schutblad: ‘Voor Edith | 3 sept. ’44 | Niek’. 
De echtgenote van Niek Verhaagen ondertekende tevens: ‘Janny’. 
Edith Bongers had net een jaar verkering met Ab Visser toen zij in september 1944 samen bij zijn 
ouders introkken. Haar ouders keurden haar relatie met de schrijver af. Edith en Ab namen ook 
deel aan de ‘fuiven’ bij Niek Verhaagen. 
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Niek Verhaagen (als) Antonie Lems  De laatste Adam. [Utrecht]: De Bezige Bij, [1945]. 165 x 130 
mm. Ingenaaid met flappen. 46 p. Niet afgesneden. Gedrukt [door de Utrechtsche Typografen 
Associatie] op Holland in een oplage van 275 exemplaren. Geïllustreerd door Jan Bernac [= 
C.A.B. Bantzinger]. Eerste druk. Rug verbruind. € 30 
¶ Gesigneerd door de auteur in blauwe inkt onder het colofon: ‘Antonie Lems’. 
Exemplaar gemerkt ‘h.s.’. 
‘Het pseudoniem was ontleend aan de naam van Verhaagens moeder, Annigje Lems, die, 27 jaar 
oud, op 14 juni 1911 te Rotterdam trouwde met de 25-jarige Nicolaas Verhaagen.’ (p. 261) 
Clandestiene uitgave. De Jong 498. 
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Niek Verhaagen (als) Antonie Lems  De laatste Adam. [Utrecht]: De Bezige Bij, [1945]. 165 x 130 
mm. Ingenaaid met flappen. 46 p. Niet afgesneden. Gedrukt [door de Utrechtsche Typografen 
Associatie] op Holland in een oplage van 275 exemplaren. Geïllustreerd door Jan Bernac [= 
C.A.B. Bantzinger]. Eerste druk. Keurig. € 25 
¶ Nummer 8 van 25 Arabisch genummerde exemplaren, die niet in de handel kwamen. 
‘Het pseudoniem was ontleend aan de naam van Verhaagens moeder, Annigje Lems, die, 27 jaar 
oud, op 14 juni 1911 te Rotterdam trouwde met de 25-jarige Nicolaas Verhaagen.’ (p. 261) 
Clandestiene uitgave. De Jong 498. 
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Niek Verhaagen  Zonruiter, schrijver tweede klasse. Amsterdam: G.W. Breughel, 1945. 199 x 
128 mm. Halflinnen. Bandontwerp Jan Roede. 192 p. Geïllustreerd door Jan Roede. Eerste druk. 
Romandebuut. Iets scheefgelezen. Naam op schutblad. € 70 
¶ ‘Zonruiter is Verhaagen niet, het romanpersonage is niet identiek met zijn schepper, al zijn de 
uiterlijke omstandigheden tot op grote hoogte en in vele details autobiografisch. In het 
romanpersonage Zonruiter heeft Verhaagen dan ook verschillende motieven geprojecteerd die 
voor zijn eigen poëzie en kunstenaarschap relevant zijn.’ (p. 178) 
Het is een leuke uitdaging om uit te zoeken welke musici, toneelspelers en dichters er voor de 
personages in deze roman model hebben gestaan. 
Zonruiter en zijn vrienden zijn zeer belezen. Ze bespreken of citeren Bloem, Couperus, 
Dostojevski, Elsschot, Gossaert, Leopold, Poe, Vasalis en anderen. Zonruiter probeert een meisje 
er zelfs van te overtuigen dat Couperus een nationaal-socialist was. 
Laatste zin van deze opmerkelijke roman: ‘De poëzie verdrong langzamerhand het kantoor 
geheel uit zijn gedachten.’ 
Het Lectuur-Repertorium gaf alle uitgaven van Niek Verhaagen het kwalificatiecijfer III: 
‘Voorbehouden Lectuur: Boeken, welke wegens bepaalde passages of grondgedachten niet voor 
alle volwassenen geschikt zijn, maar voor gevormde volwassenen, ook ontspanningshalve, in 
aanmerking kunnen komen.’ Over Zonruiter oordeelde het Lectuur-Repertorium: ‘enigszins 
bedenkelijke familieroman’. 
‘Het is wel duidelijk dat de leiding van de Delftse gereformeerde kerk Zonruiter in de ban deed. 
De persoon van Zonruiter werd niet zonder reden als decadent gezien.’ (p. 192) 
K-nummer 967 [= Koch en Knuttel, Gouda]. 
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Niek Verhaagen  Stukwerk. Gedichten. Bussum: F.G. Kroonder, 1946. 239 x 155 mm. Ingenaaid. 
Typografie Joh. van Eikeren. 36 p. Eerste druk. Bayard-reeks III. Voor- en achterzijde omslag los. 
Randen gevlekt. € 50 
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt onder het colofon: ‘Voor Ferdinand | in vriendschap | 
Niek Verhaagen. | april ‘46’. 
Ferdinand Langen en Niek Verhaagen leerden elkaar in de zomer van 1940 kennen. Ze schreven 
elkaar persoonlijke, belangwekkende brieven, waaruit Lo van Driel in zijn biografie meermaals 
citeert. Na de dood van zijn vriend begon Langen aan een op het leven van Verhaagen geënte 
roman, getiteld Een rood paardje. Dit boek is nooit verschenen. 
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Niek Verhaagen  Stukwerk. Gedichten. Bussum: F.G. Kroonder, 1946. 239 x 155 mm. Ingenaaid. 
Typografie Joh. van Eikeren. 36 p. Eerste druk. Bayard-reeks III. Enkele roestvlekjes in het 
binnenwerk. € 40 
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt onder het colofon: ‘Voor Dieuwke en Ben | van | Niek 
Verhaagen. | Oct. 1946’. 
Bernard Jan Aalbers en Dieuwke Aalbers-Kollewijn waren tot 1969 getrouwd. Hij was glasschilder 
en beeldhouwer, terwijl zij schilderde en boekbanden vervaardigde. Dieuwke Aalbers-Kollewijn is 
misschien nog wel het bekendst door haar tekening voor het omslag van de dichtbundel Hoonte 
(1949) van Gerrit Achterberg. 
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