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Uitvaart Piet van Seeters druk bezocht
De uitvaart van Piet van Seeters heeft vorige week vrijdag veel belangstelling 
getrokken, uiteraard van familie, vrienden en kennissen, maar ook opmerkelijk 
veel collega’s en oud-collega’s zagen we, zowel in Zeist bij de afscheidsdienst 
als in de aula van het crematorium in Bilthoven. Ook vele collega’s die in de 
loop van de tijd elders zijn gaan werken, waren gekomen, zoals Cor Groeneweg 
(ministerie VWS), Bert Steinmetz (Parool), Maurits Schmidt (Parool), Sietse van 
der Hoek (freelance), Jaap Huisman (freelance), Edie Peters (freelance). 
Pieter Broertjes sprak vooral over de gedrevenheid waarmee Piet van Seeters 
altijd heeft gewerkt. Harry van Seumeren haalde een handvol kenmerkende 
herinneringen op, mede aan de hand van bijdragen van ouweknarren. 
Uit de herinneringskaart van de familie Van Seeters: 
‘Piet was een genieter, een bourgondiër, en graag tussen de mensen. Wij denken 
terug aan een vurig en gedreven man. Hij was vol ongeduld en gulzig nieuwsgie-
rig naar de wereld om hem heen, maar soms ook stil en teruggetrokken. We 
herinneren ons zijn vitaliteit en bruisende energie. Saamhorigheid, warmte en 
voor elkaar opkomen waren vanzelfsprekend in het grote, katholieke, Brabantse 
gezin waarin hij geboren is. 
‘Eerlijkheid, eenvoud en solidariteit stonden centraal in zijn werk en maatschap-
pelijke activiteiten. Hij had ook een sterke behoefte aan relativeren, het moest 
vooral niet hoogdravend zijn. Hij was een Volkskrantman in hart en nieren die 
van woorden zijn werk maakte.’  

Volksknar dankt sponsor voor bijdrage 
Prompt kreeg dit blad afgelopen dinsdag tijdens de driemaandelijke 
borrel een sponsor in de persoon van Ad Overeem, dankzij wie deze 
redactie/administratie/distributie tot in lengte van dagen zich van post-
zegels kan voorzien.  Dit gebeurde tevens ter gelegenheid van Ads ver-
jaardag (92). Een hartelijk Lang Zal Ze Leven viel hem ten deel, op het 
terras van Hesp aan de Amstel. 
Ander nieuws: Henk Strabbing speelt zondag ergens tussen 12 en 18 uur 
op de Grote Markt in Haarlem bij de Spaarne Town Jazzband (‘hout-
hakkersband” volgens Henk S.) ter gelegenheid van de boekenmarkt ter 
plaatse. Zo gebeurt er in Haarlem altijd wat. 
 

De tanden van Bob Groen 
Nog even terug naar Bob Groen. Victor L. meldt nog: ‘Strab heeft ge-
lijk. De beroemde foto van Bob Groen en de Solex was geënsceneerd 
door Eddy Posthuma de Boer, in mei ‘68. De foto werd - meen ik - 

gemaakt voor La Coupole. Bob 
droeg een oranje helm, maar 
dat kun je niet zien op de 
zwartwit foto.  
Bob kon wel fietsen en heeft 
zelfs beschikt over een heren-
rijwiel in de tijd dat hij in de 
Grensstraat woonde. Hij is op 

de Weesperzijde een keer met de fiets gevallen, met zijn gezicht op de 
stoeprand. Al zijn tanden vlogen in het rond. Bob was totaal bezopen 
onderweg van Hesp naar huis. 
Enige tijd na dit malheur vervaardigde kunstenaar/tandarts Max Rene-
man alias Maximilian Bleu voor Bob een kunstgebit, dat niet paste maar 
waarmee hij het tot zijn heengaan heeft moeten doen. 
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Gesignaleerd bij het afscheid van Piet van 
Seeters: Ruud Gortzak. Destijds vooral be-
kend als verslaggever in de showbusiness. 
Geen idee hoe het met hem gaat. Wie wel? 


