
Bussumer Simen de Jong schrijft over een bijzondere vriendschap

ooon toËrra aNGENENT mens. In die.beginjarcn heb ik cussie geweesr. á"", àíu a", elkaar nu zelfs.,, op de kweek-BUssuM - De Bussutrsc mezelf echt leren kennert'', zegt ik i;oqmige d.ingen veel te plas- sóool werd de basis van deschriJver gimcn dc tolrg (66) De Jong tenwUr rril 
"." 

Éi.,'ti. "- iir*t rr"a 6o.rrtËuèn éí *1a. vriendschap russen De Jong en ,schteef samen met ziJn nair acÍterenizuíiàp 
"Í" "".r Ë.rriair iL Éiliàièiioïit "oo Rusricus getegd, maar na hervricnd Klaas Rurtiars het in zijn werkkamèr.

boek 'Tweef over hun b{izon- rijaens á wandeling in de èenmaat rvat conriàntéiËnaer. onderwijzer verloren ze elkaardere vriendschap ven meer bossên weia tret iaee;;ilil- il vond trei 
"èii 

weei-iaar aat uir her oog. Rusricus ging aandan vijfflgJaar. Defong: ,'tlet om óp te gaan schriivjn noiàe Klxx5;ij Ëffeiiiii.-rr"àïo.rr.o de slag als producent bij deSÍappige ls dat ik vrlf co* yrl""it .h"p russen de no.J 
:- 

;;" iltán;;;i1;; -*- -- NRCV en NOS, schreef muziekcteet heb gescÍrrcven over Friezen is verlopen zeipiat en ' 
Naast de-geiaÁenlijke be_ en was theaterregisseur. Derv:rt ei is gebeurd en hii Juist af om er niet mèt enaaràverii troerte om trïÀ i,iiè"a-i.ï"p t" J""tffiil.á'ïs hndelijk coór-veel rneer ziJn fantesie fieeft preten zodat zeniet aóoi elkaar vàrwoo-raen wilde De Jong ook d.inator voor Zuid-Amerikaansegebruikt' Hierdoor bestaat beinvloed konden *oiainl -- Ëèn geaeàitè 

"ái*qïíóá vluchtelingen, deed. journalis-het boek ult twee tocaal v-er- -roen wè Àit af hadden en atles uLtl.gg.rt oo or zijikinderen. tiek werk en zat namens deschillende verhalen die ei- iiaaaen getezen, Ë;f;ï;;*- .rnriiq-àriif"ègr ffi iê:r*rrfiuen Oranje Vrijstaat twee keer in d.esenl$k overhetzelfde g&n." dat'tret ulesteoèd-wa*ïud;r ;illii#Ëijï iliiidài.ï:'ar Amsterd.amse semeenreraad.
. - .èn ;ËntË ffi reeuwardén mèt vónaenle àii Éó* J Àn ioe wer ,,Na rwinris jaar kwam ik KtaasDe Jong en Rusticus sroeiden yitste firigma.van uitgevirU 

-- 
ÈftÈ ;- ËË;". frg,Ërk i, opeens weei tegen. Vanaf roenbeiden op in FriestandeLont-, -srit$er 

boód rU spo"iá"áïí ín ËrdiiËfi" ÁËi"iUïïàií_ ffiË;ïïriendschap weermoeften elkaar op hun vijftien- óm het ats uoeË uiileÉ;;.* iËr van-twinqig veet opener is opgepakr.,,de' ,,rk vind het erg bijzonder rvu vpnden het wel bcíe' 
---- 

!Ëworaen. zi:lprutííèêiit ,,Her is opvallend dat veeldat we nog steeds bevriend zijn' -rtet is wét vreemd óm te iàoit met mij over haar liefdes- leesclubs ons boek lezen. vooralZoh óoort vriendschao is er, óf márken hoeirËffiij Ëià"n Ëo.n, Aàri-dó, ffi, *."t ". bibliotheken kopen daarom ookhet is er niet' ook hebben #ii ;;;ó Ë;È;.n aankijken. 
- 
, i-u a3t it ook mijn onzekerhe. een voo*aadje. Mensen herken-samen van dles ondernomen Niaat weéliáars geaËette rraa- Iàg19u en regenslagen in de nen zió blijkbaar in ons en inwat mij heeft gevormd als den gelezen is er olÈwËi ais- iiàra. n.u gehad. wè adviseren de band die we hebben.,,


