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Simen de Jong (*Wanswerd 1942), 
opgeleid tot onderwijskundige en 
psycholoog, was als Kabouter 
de Minister van O, O en O (onderwijs, 
opvoeding en oppositie) in de Oranje 
Vrijstaat (1970-74) en naast actievoerder 
gemeenteraadslid van Amsterdam. 
Hij werkte bij het JAC (Jongeren Advies 
Centrum), deed onderzoek voor het 
Ministerie van C.R.M. en was o.a. 
coördinator van het Nederlandse vluchtelingenwerk. Hij debuteerde in 2001 met 
de parabel Een geur van verlangen uit onvrede met het a.s. koninklijk huwelijk.
Hij schreef al gelegenheidsverzen, in 2017 gebundeld als Prikgoed. Nu volgden 
verhalen en romans, met name in het Fries met de schuilnaam Simen Oetie, hij 
kreeg er ettelijke prijzen voor. Zijn roman De lêste halte kreeg als De laatste halte 
(2016) ook in het Nederlands veel waardering. In Twee (2010) beschrijft hij met 
de filmer en regisseur Klaas Rusticus hun jeugdvriendschap. In het kader van de 
grote Alma-Tadema-tentoonstelling in het Fries Museum publiceerde De Jong 
in 2016 Verslag van een fascinatie, Alma-Tadema, vader en dochter, schilder 
en schrijfster. In 2018 volgde de drietalige bloemlezing met werk van dochter 
Laurence: In stjer leafhawwe - Een ster liefhebben - To love a star.

In Onderweg in 12 verhalen bundelt de schrijver 12 (veelal reis)verhalen, 
non-fictie persoonlijk verwoord. Bij De Pion is een passend gelegenheids-
gedicht uit Prikgoed toegevoegd. Bijzonder aan de reis naar Iran is de 
ontmoeting met de kok van Farah Dibah, een van schrijvers jeugdidolen:                                                                                                                 
“Ze droeg een markant zwaar kleed met kleuren in mozaïekachtige figuren. 
Haar handen leken die van een werkster, alleen om haar pink droeg ze een ring. 
Haar oorbellen hingen tot voor haar schouders. Hoewel haar gezicht vriendelijk 
en uitnodigend was scheen het gezalfd met ontgoocheling, haar nachtdonkere ogen 
waren vochtig alsof ze had geweend.                                            
We misten elkaar, fluisterde ze, we mogen niet langer wachten. Kom, we gaan 
zingen en dansen, er zal weer vrijheid zijn”.
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