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IN MEMORIAM

Autoverkoper Piet
Tulner gaf rijles erbij

IN MEMORIAM

V an de koopvaardij via de
autohandel naar de be-
veiliging, van het CDA

naar de PvdA: als iemand een
veelzijdig leven had, was het Piet
Tulner.

Piet Tulner werd op 19 maart
1934 geboren in Sint Annaparo-
chie, als oudste zoon in het
gereformeerde gezin van landar-
beider Pieter Tulner en Selia
Tulner-Bos. Met nog een broer
en zus groeide hij op in Min-
nertsga. Vanwege een handicap
van moeder draaiden de kinde-
ren al jong mee in het huishou-
den.

Piet was een doener: school
was niks voor hem. Op zestienja-
rige leeftijd kreeg hij zijn eerste
baan aan boord van een schip:
op eerste paasdag leverde zijn
vader hem af in de haven van
Delfzijl. Tien jaar voer hij op
koopvaardijschepen. In die
periode werkte hij ook voor de
Buitenlandse Inlichtingendienst;
in toenmalige Oostbloklanden
voerde hij missies uit in havens
en steden.

Tussen de missies door ging
hij vaak kort naar huis om even
te ontspannen op het Friese
platteland. Dan kwam er weldra
een telegram en vertrok hij weer
naar de volgende klus. Soms
leverde dit hilarische momenten
op, zoals de keer dat hij underco-
ver een reis moest maken. Op
het moment dat hij op Schiphol
in een vliegtuig zou stappen,
werd hij herkend door een groep
scholieren uit Sint Annaparo-
chie die op schoolreisje was.
‘Piet, Piet!’, riepen ze, maar Piet
reageerde niet.

Toen de dispensatie om zon-
der stuurmanspapieren te varen
verliep, kwam Piet weer aan wal.
Op het bevrijdingsfeest van
Berltsum leerde hij Lieuwkje
Zijlstra kennen, met wie hij in
1961 trouwde. Het stel ging
wonen in Franeker en kreeg drie
kinderen. In 1966 verhuisde het
gezin naar Leeuwarden.

Ruim vijftien jaar werkte Piet
in de autohandel; eerst bij Van
der Pol in Franeker, daarna bij
Brouwer en Alkema en Engels-
ma en Wijnia in Leeuwarden. De
autoverkoper ging ’s avonds op
huisbezoek om auto’s te verko-
pen: Morris, Datsun en talloze
Opel Kadetts. En wie nog geen
rijbewijs had, gaf hij er rijlessen
bij.

Mede vanwege de malaise in
de autobranche, veroorzaakt
door de oliecrisis, besloot de
Leeuwarder rond zijn veertigste

een carrièreswitch te maken. Hij
ging werken bij de Leeuwarder
Nachtveiligheidsdienst. Hij
kreeg de mogelijkheid om als
bedrijfsleider in Friesland een
moderne beveiligingsorganisa-
tie op te zetten. Binnen de kort-
ste keren maakte hij vele win-
kels en kantoren abonnee. Later
werd het bedrijf omgedoopt tot
BNN Beveiliging en nog weer
later werd dit onderdeel van het
landelijke Randon Beveiliging.

Iedereen kende hem, herin-
nert oud-directeur Jan de Haan
zich. ,,Als je met Piet over het
terrein van een groot evene-
ment liep, klonk het voortdu-
rend: ‘hallo Piet’. Van de burge-
meester tot de winkelier: ieder-
een begroette hem.’’

Politiek was hij lang actief
binnen de CHU, die later CDA
werd. De laatste paar jaar nam
hij daar afstand van en voelde
hij zich meer thuis bij de senio-
renbijeenkomsten van de PvdA,
vanwege de aandacht voor so-
ciale vraagstukken.

Tot het laatst was hij betrok-
ken bij alles wat er in zijn omge-
ving gebeurde. Hij vond dat als
je dingen wilde veranderen of
beschermen, je je daarvoor
moest inzetten. Zo was hij onder
meer actief bij het Jongerenwerk
Leeuwarden, het opbouwwerk
en het Leeuwarder Sinterklaas-
comité. ,,Een verbindende man
die tussen de mensen stond’’,
zegt Harry Wiersma die hem
kent uit de welzijnswereld.

Na zijn pensioen in 1996 bleef
de Leeuwarder actief voor de
ondernemersvereniging De
Hemrik en later in de huurders-
commissie van de Europaflat.
Hij voelde zich betrokken bij de
reconstructie van het Europa-
plein, pal voor zijn deur. De
laatste maanden ging zijn ge-
zondheid snel achteruit. Piet
Tulner overleed op 30 januari op
81-jarige leeftijd. Het werk op
het Europaplein was net begon-
nen.nen.
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