
Diverse zelfportretten zijn er onder andere te zien in Museum Warten van dichter-tekenaar Jan Wybenga. De maker 
van de karikatuur (boven, tweede van links) is echter onbekend. (Foto: Klaas Rozema)

Dichter Jan Wybenga is ‘terug’ in Warten 

WARTEN - Zaterdag vond er in 
de Nederlands Hervormde kerk 
in Warten een klein symposium 
plaats over de poëzie van de Frie-
se dichter Jan Wybenga (1917-
1994).

‘s Avonds werd een tentoonstelling 
over het leven en werk van deze 
dichter in Museum Warten geopend. 
Dit alles naar aanleiding van het ver-
schijnen van het tweedelige ‘Samle 
wurk’ (circa 880 en 500 pagina’s; 
aanschafprijs 125 euro) door uitge-
verij Frysk & Frij.

Jan Wybenga was een belangrijke, 
modernistische, Friestalige dichter 
die in 1917 werd geboren in Warten 
en in 1994 overleed in Groningen, 
waar hij een groot deel van zijn werk-
zame leven woonde.
Zijn weduwe Sietske Wybenga-Post 
en dochter Koosje Wybenga namen 
de bundel ‘Samle wurk‘ in ontvangst 

uit handen van uitgever én bezorger 
van het werk Goasse Brouwer.
Vier sprekers gaven zaterdagmiddag 
een toelichting op het literaire werk 
en de beeldende kunst die Jan Wy-
benga maakte. Acteur Thijs Feenstra 
trad op als ‘Jan Wybenga’ zelf, met 
ironisch commentaar op de inleiders.

In het museum van Warten is tot en 
met december een overzichtsten-
toonstelling  van Wybenga’s beelden-
de kunst, van zijn literaire werk en 
van zijn leven. Deze is op aanvraag 
door groepen te bezichtigen.

Heel speciaal waren zaterdag de 
optredens van stemkunstenares 
Greetje Bijma, die enkele malen een 
staande ovatie kreeg van de afgela-
den kerk. Zij ‘zong’ onder andere het 
gedicht ‘Wonderful Warten’ van Wy-
benga, in toepasselijke jazz-stijl. Een 
plaquette met dat gedicht krijgt een 
plekje in het museum.
Jan Wybenga wordt beschouwd als 

de belangrijkste moderne dichter in 
de Friese literauur. Hij ontving twee 
keer de Gysbert Japicxpriis, de hoog-
ste literaire onderscheiding voor 
Friese literatuur. Het ‘Samle wurk’ 
bestaat uit twee delen. Deel 1 omvat 
het poëtische oeuvre van Wybenga: 
meer dan driehonderd verzen uit zijn 
acht gedichtenbundels, ongeveer 
225 niet eerder gebundelde gedich-
ten, een kleine veertig vertalingen en 
korte teksten: een enorme klus voor 
uitgever Goasse Brouwer.

Deel 2 omvat autobiografisch ge-
schilderde verhalen en prozastukken 
die samen een collage maken over 
zijn leven en werk. Huub Mous geeft 
in dit deel een beschouwing van 
het werk van Wybenga’s beeldende 
kunst, waarover hij zaterdag zei dat 
Wybenga geen ‘natuurtalent’ was.
Na het symposium ging het gezel-
schap in groepjes naar het museum.


