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Voorwoord

Het Protestants Militair Tehuis (PMT) aan de Elspeterweg nr. 177 was voor 
de militairen van Legerplaats Nunspeet, vanaf 1973 Generaal 
Winkelmankazerne geheten, het dichtstbijzijnde tehuis, nauwelijks 100 
meter buiten de kazernepoort. Maar dat is niet de reden dat juist dit tehuis 
onderwerp is van de reeks artikelen die de basis vormt van deze publicatie 
en in 2016 en 2017 op internet werd gepubliceerd. Juist vanwege het 
protestantse karakter van de Veluwe en daarmee ook van het dorp 
Nunspeet, zou er een bijzondere band tussen dit tehuis en de directe 
omgeving moeten zijn. In ieder geval via de plaatselijke kerken. Dat gold 
veel minder voor het katholieke en het humanistische militaire tehuis aan 
dezelfde Elspeterweg. Die band dorp-PMT was er, maar in sommige tijden 
minder dan verwacht.

De meeste artikelen in de plaatselijke krant Nunspeet Vooruit, die positief 
tegenover het PMT stond, gaan juist over dit tehuis. Artikelen over de 
andere tehuizen verschenen meer mondjesmaat. Tenslotte zat er een vrij 
oude organisatie achter de PMT's: Koninklijke Nederlandse Militaire Bond 
'Pro Rege', die plaatselijke contacten had en na verloop van tijd ook een 
afdeling in Nunspeet, ter ondersteuning van het algemene werk maar ook 
van het plaatselijke tehuis.

De geschiedenis van het PMT-Nunspeet is deels ook de geschiedenis van de
militairen die er kwamen. Kregen die laatsten meer geld, rechten en 
vrijheid, dan had dit gevolgen voor het PMT. Dat reageerde hierop met het 
aanbod van activiteiten. Maar de rode draad in dit geheel bleef de opdracht
een christelijk tehuis te zijn waar iedereen welkom was. 
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Drie nieuwe tehuizen

1954 was een belangrijk jaar voor de Legerplaats Nunspeet. Niet zozeer op 
militair gebied, maar dat van welzijn en ontspanning. Dat jaar werden er 
dichtbij de kazerne drie militaire tehuizen geopend. Vanaf toen had Jan 
Soldaat op loopafstand de mogelijkheid om buiten het militaire leven iets 
van huiselijkheid te ondervinden.

Legerplaats Nunspeet was een van de grote nieuwe kazernes die begin 
jaren vijftig verrees en was bedoeld om drieduizend man te kunnen 
huisvesten. Ondanks de moderne opzet was het voor de soldaten woekeren
met ruimte. Om iedereen een slaapplaats te kunnen geven was het 
stapelbed ingevoerd. Op sommige legeringskamers stonden er zes, maar er 
konden er ook acht staan. Zo'n kamer was met zestien man overvol omdat 
er voor die zestien man ook kasten moesten zijn en tafels en stoelen. Alles 
was standaard en volgens voorschrift, de wolletjes op het bed, de inrichting
van de PSU-kasten.1 En alles was ook onderwerp van regelmatige 
inspecties. Niets eigens was er aan die kamers, hooguit enkele planten en 
als het getolereerd werd een radio die door een van de soldaten van huis 
was meegenomen. Maar daarmee hield de huiselijkheid op. Wie aan deze 
sfeer wilde ontsnappen kon naar de kantine, maar bevond zich nog steeds 
op militair terrein. Gelukkig was er een alternatief voor de soldaten die het 
aan geld en middelen ontbrak om ver van de kazerne vertier te zoeken, de 
militaire tehuizen die in iedere garnizoensplaats te vinden waren. 

Nog voor de tehuizen aan de Elspeterweg werden geopend, waren er 
tijdelijke voorzieningen getroffen. In het dorp Vierhouten hadden twee 
tehuisorganisaties onderdak gevonden, maar vanwege de afstand was deze 
situatie niet ideaal. Vlak buiten de kazerne-ingang aan de overkant van de 
Elspeterweg was echter ruimte. De gemeente, die enkele jaren tevoren 
vergeefs had getracht de bouw van de kazerne tegen te houden, werkte nu 
wel mee en verpachtte de grond voor de tehuizen voor het bescheiden 
bedrag van f 75,- per jaar vanwege het ideële doel.2 

Het eerste permanente tehuis dat opende (13 mei 1954) was het 
Humanitair Militair Tehuis 'De Leemberg' (HMT). Het werd niet tegenover 
de kazerne gebouwd maar aan dezelfde kant van de Elspeterweg op 600 
meter afstand in de richting van Nunspeet. Hoewel het Humanistisch 
Thuisfront verreweg de kleinste tehuisorganisatie was, was de 
belangstelling voor de opening er niet minder om en vele militaire en 
burgerlijke autoriteiten waren hierbij aanwezig.3

Vier maanden later opende het Protestants Militair Tehuis (PMT) zijn 

1 PSU: persoonlijke standaard uitrusting
2 Pro Rege, De Geschiedenis, 115 jaar Protestantse Militaire Tehuizen, in het hoofdstuk 

‘De koepeltehuizen’ 
3 Elburger Courant 18-05- 1954 
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Linksboven HMT De Leemberg, rechtsboven het KMT, onder het PMT.

deuren. Ook hier was een plechtige opening met vele genodigden. Dit 
tehuis was het vijfde uit een serie van zeven gelijksoortige tehuizen die bij 
de grote nieuwe legerplaatsen werden gebouwd. De organisatie achter de 
PMT's en de bouw ervan was de Koninklijke Nederlandse Militaire Bond 
'Pro Rege'. Deze organisatie stamde uit 1874 en was opgericht om soldaten 
die in hun vrije tijd weinig anders konden doen dan op straat rondhangen 
of hun spaarzame geld uitgeven aan drank, in een huiselijke omgeving een 
zinnig en christelijk alternatief te bieden.
Niet veel later dat jaar opende het Katholiek Militair Tehuis (KMT) op 50 
meter afstand van het PMT zijn deuren. Organisatie hierachter was de 
Centrale van Katholieke Militaire Tehuizen. Net als het PMT was ook het 
KMT gehuisvest in een standaardgebouw, maar ietwat anders voor een 
'eigen gezicht'. Met de opening van dit derde tehuis konden militairen 
voortaan de plek zoeken waar ze zich het meeste thuis voelden. 
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“Een eenvoudig, doch aesthetisch verantwoord, 
sober tehuis”4 

In de zeven grote nieuwe legerplaatsen waaronder Nunspeet, werden 
evenzovele nieuwe protestantse militaire tehuizen gebouwd. Om het 
betaalbaar te houden liet Pro Rege, de organisatie achter de PMT's, een 
standaardgebouw ontwerpen. 

De architecten Van Donkelaar en Bodegraven kregen daarvoor de opdracht.
Volgens een artikel in de Nederlandse Krijgsman, het blad van Pro Rege, 
moesten zij de opzet zo eenvoudig mogelijk houden. Getuige de zinsnede 
”Er is geen spoor van luxe te ontdekken” slaagde men daarin. De minister 
van Oorlog was bereid een forse subsidie te verstrekken, maar niet veel 
later bleek die ontoereikend.5 De bouwkosten bleken aanzienlijk hoger en 
werden begroot op fl. 100.000,- per tehuis.6 Bij dit bedrag was de inventaris
niet inbegrepen. Er moest opnieuw met het ministerie onderhandeld 
worden. Men kwam er uit, maar Pro Rege moest nog wel zelf fl. 70.000,- 
inzamelen om de inventarissen te bekostigen.

Deze schets werd gespiegeld voor een correcte weergave van Nunspeet. 

De tehuizen die naar hun zeshoekige zaal als koepeltehuizen werden 
aangeduid, kenden twee uitvoeringen. Het oorspronkelijke ontwerp werd 
simpelweg gespiegeld. Alle tekeningen die zijn overgeleverd laten de 
koepelzaal aan de linkerkant zien (zie bijlage 1 op pagina 31), Nunspeet was
gespiegeld.
De tehuizen moesten een capaciteit hebben van ongeveer 210 tot 240 
man. Met opzet had men grote zalen vermeden om geen gelijkenis te 
vertonen met de “enorme ruimten voor bijeenkomsten op de 
kazernementen.”7 Het moest huiselijk zijn. 

4 Bewoording van W. Nieuweboer, directeur van Pro Rege 
5 Pro Rege, Een brug tussen krijgsmacht en samenleving, 99
6 In de aanvraag bouwvergunning voor het PMT-Nunspeet wordt echter fl 75.000,- 

vermeld. Mogelijk de kale bouwsom zonder voorzieningen. 
7 Zinsnede uit de Nederlandse Krijgsman, 1953
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Huiselijkheid in beeld. Deze foto uit 1957 toont 'Moe' de Wilde met breiwerkje tussen 
'de jongens', zoals militairen binnen PMT-kringen steevast werden aangeduid. 

Bij normaal gebruik kon de zeshoekige zaal 89 man bevatten. In de zaal met
het buffet waar je na de entree binnenkwam wilde men tijdschriften 
neerleggen en hier zou een radiotoestel geplaatst worden. De andere grote 
zaal zou een spel- en werkzaal worden met ruimte voor biljart- en 
pingpongtafels. Hierachter lag de studiezaal met bibliotheek, hier moesten 
rust en orde heersen. Verdeeld over de lengte van het tehuis aan de 
achterkant lag de woonruimte voor het tehuisleidersechtpaar. Die was met 
opzet afgescheiden zodat het gezinsleven niet zou worden opgenomen in 
het tehuisleven.

De zeven tehuizen zouden in korte tijd gerealiseerd worden, maar niet 
zonder hindernissen. In 1954 toen het allemaal klaar was verzuchtte men in
de Nederlandse Krijgsman: “Dit Nederland, dat soms op een grote 
papierwinkel lijkt, waarin Jan, Piet en Klaas naar hartelust stoeiden met de 
onmogelijkste bepalingkjes, kan gerust zijn.” Even tevoren had men een 
lange lijst instanties opgesomd die allemaal een vinger in de pap wilden 
hebben bij de totstandkoming. Maar dat was water onder de brug. Op 23 
september 1954 werd het PMT-Nunspeet plechtig geopend met een 
toespraak door de heer H. Algra, lid van de Eerste Kamer voor de ARP. 
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De tehuisleider

De eerste tehuisleider in Nunspeet was de heer C.J. de Wilde die dit tot 
september 1961 zou zijn. Aan een tehuisleider werden van oudsher enige 
eisen gesteld. Zo moest hij een degelijk christen zijn, gehuwd en geen 
inwonende kinderen hebben, een gezellige man die makkelijk kon omgaan
met soldaten.8

Van zijn vrouw werd verwacht dat zij haar man zou ondersteunen en als 
tehuismoeder mede de sfeer bepalen. Het was echter alleen haar 
echtgenoot die een contract had met Pro Rege, zij werkte onbezoldigd 
mee. Het loon dat haar man kreeg was volgens een oud-tehuisleider: 
“Redelijk, maar je moest het niet voor het geld doen.” Daar stond 
tegenover: gratis inwoning en meedrinken uit de grote koffiepot.9 

8 Pro Rege, Een brug tussen krijgsmacht en samenleving, 87 
9 Interview C.M. van der Mast 
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De eerste zeven jaren

In september 1961 nam de eerste tehuisleider C.J. de Wilde afscheid. Hij 
had met stille trom willen vertrekken, maar het werd een stuk feestelijker 
en luidruchtiger. In de zeven jaren dat het echtpaar De Wilde, onder 
soldaten beter bekend als Pa en Moe de Wilde, er de scepter zwaaide, werd
het PMT een vaste waarde voor zijn bezoekers.

Begin 1955 verscheen een artikel in de Nederlandse Krijgsman over het 
PMT-Nunspeet. Een auteur werd niet vermeld maar het kan gelet op de 
tekst niemand anders zijn dan Pa de Wilde. Hij schreef over de zondagen 
waar voortaan de kerkdiensten voor militairen die geconsigneerd waren op 
de kazerne, in het PMT werden gehouden. Al snel werd daar ook het orgel 
van de kazerne naartoe verplaatst. Het werd druk, de eerste keer rekende 
de legerpredikant op zo'n 125 man, maar plotseling kwamen daar nog 100 
rekruten bij. Niet iedere bezoeker van het PMT volgde de dienst, er waren 
40 man waaronder katholieke militairen die er niet aan deelnamen. Na 
afloop was er voor iedereen een gratis kop koffie. Met genoegen schreef De
Wilde: “De jongens beginnen nu een beetje vrij tegenover ons te worden, 
ze beginnen hun hulp aan te bieden,...”10

Opruimen doen de bezoekers zelf. (foto uit 1957)

10 De Nederlandse Krijgsman, januari 1955 

                                                                 12



Voor de legerpredikanten bleef het niet bij de wekelijkse kerkdiensten, 
meestal verzorgden zij ook de dagafsluiting in het PMT.
Er werden ook andere activiteiten gehouden, een culturele avond met een 
lezing over Australië trok veel belangstelling. De film erbij werd verzorgd 
door de filmoperateur van de legerplaats. De samenwerking tussen de 
kazerne en het PMT verliep over het algemeen voorbeeldig, hoewel de 
kantine van de kazerne en de activiteiten die door de Welzijnszorg (WZZ) 
werden ontplooid concurrentie waren voor de militaire tehuizen. Die 
moesten het hebben van hun geheel eigen sfeer. Die werd op prijs gesteld, 
het dagelijks bezoek lag ruim boven de 100 man en al snel werden er 
reünies van afgezwaaide militairen gehouden.

Een hangijzertje voor de PMT's diende zich in 1958 aan in de vorm van 
televisie. Moest die er wel komen en zo ja, moest het toestel de hele tijd 
aan en welke programma's konden wel en vooral, welke niet? Een deel van 
de achterban van Pro Rege had moeite met het verschijnsel televisie. Pro 
Rege-directeur W. Nieuweboer bepleitte in de Nederlandse Krijgsman dat 
de tehuisleiders dit zelf zouden invullen, maar niet zouden toestaan dat de 
tv een tiran werd die andere activiteiten in de weg zou zitten.11 Dezelfde 
soort discussie was jaren eerder gevoerd over de aanwezigheid van radio's 
en ook over het aanbod van kranten en tijdschriften. Bepaalde bladen 
zouden nooit in de tehuizen te vinden zijn. De eerst nog onschuldige 
Panorama kwam er niet meer in toen er 'blote plaatjes' in verschenen.

Het vijfjarig jubileum van het PMT werd gevierd, de Nederlandse Krijgsman 
en Nunspeet Vooruit deden er verslag van. Niet voor het laatst werd de 
aandacht gericht op de tuin van het tehuis die bewondering oogstte. De 
heer De Wilde stak er veel energie in. Die moeite zou hij twee jaar later in 
zijn eigen tuin in Ermelo gaan steken want per september 1961 werden Pa 
en Moe De Wilde opgevolgd door een nieuw tehuisleidersechtpaar. Het 
werd een gedenkwaardig afscheid dat over twee dagen was verdeeld. Veel 
bezoekers waaronder oud-dienstplichtigen, de nodige toespraken en een 
show van de drumband van de marechaussee. En 's avonds meer muziek in 
de vorm van de Nunspeetse Harmonie gevolgd door een avondprogramma 
“waar de stukken van afvlogen.” Het echtpaar De Wilde kreeg geschenken 
en de heer De Wilde bedankte de aanwezigen. Hij was dankbaar, maar 
bekende ook dat hij blij was dat hij de deur achter zich dicht kon doen. Het 
waren blijkbaar tropenjaren geweest. 

11 De Nederlandse Krijgsman, 1958 

                                                                 13



Belangstelling uit Nunspeet

De belangstelling voor het PMT vanuit de Nunspeetse bevolking en de 
plaatselijke kerken zou lange tijd een teer punt zijn. De eerste tehuisvader 
De Wilde stipte dit reeds in 1955 aan. Het was moeilijk om meisjes voor 
het buffet te vinden, de meesten mochten niet van hun ouders. Burgers
waren van harte welkom in het PMT, maar die stap werd door weinigen 
gezet. Wel was er financiële steun, maar slechts geringe spontane 
belangstelling. In 1971 constateerden legerpredikant Bromet en 
tehuisleider Zand dat er weinig contact was met de Nunspeetse kerken en 
dat de opbrengst van de jaarlijkse PIT-collecte12 ten bate van de tehuizen, 
op de Veluwe iedere keer weer achterbleef bij de verwachtingen.13

Er waren ook lichtpuntjes. Aan de kerstdiensten in het PMT werd ook door
burgers deelgenomen en ze werden enige jaren muzikaal omlijst door een 
gospelkoor uit Nunspeet. 

12 PIT : Protestants Interkerkelijk Thuisfront
13 Nunspeet Vooruit 18-03-1971 
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Veranderingen

In de jaren zestig en zeventig werden veranderingen binnen de landmacht 
doorgevoerd die ook gevolgen hadden voor de militaire tehuizen. Soldaten 
kregen meer rechten en geld en hun behoeften veranderden. De tehuizen 
veranderden mee.

De eerste tehuisleider De Wilde was opgevolgd door de heer J.H.P. 
Brinkman die twee en een half jaar lang de scepter in Nunspeet zou 
zwaaien. Kranten- en tijdschriftartikelen over deze periode zijn er niet. 
Blijkbaar verliep alles naar wens en was er niet veel te melden. De opvolger
van Brinkman, de heer L. Pels liet wel iets na in de vorm van een artikel in 
1965 in de Nederlandse Krijgsman. Pels toonde zich hierin een tevreden 
tehuisleider. Het PMT raakte in de zomermaanden soms letterlijk 
overbevolkt als reservisten op herhaling het tehuis in grote aantallen 
bezochten, waardoor de huiselijke sfeer enigszins in het gedrang kwam. 
Alle stoelen waren bezet en de hele avond stonden er rijen voor het buffet.
Op een normale doordeweekse avond bedroeg het gemiddelde 
bezoekersaantal 120 man. Pels somde de mogelijkheden voor bezoekers 
op: “Televisie of studie. Pilsje of puzzel. Tafeltennis of gesprek. Biljart of 
dagafsluiting. Aan ons de taak om elk te geven wat hij zoekt, of wat hij 
misschien juist niet zoekt.”
Naast de gebruikelijke activiteiten werd eens in de veertien dagen een 
avond van de Kernbeweging gehouden, met medewerking van de beide 
legerpredikanten. De Kernbeweging organiseerde activiteiten als 
bijbelstudiekringen, ontmoetings- en gespreksavonden.14 Op de 
zondagochtenden werd als voorheen een kerkdienst gehouden met een 
van de legerpredikanten als voorganger, met na afloop de gebruikelijke 
koffieronde.

In 1969 werd Pels opgevolgd door de heer P. Zand die de langst dienende 
tehuisleider in Nunspeet zou zijn. Als voorheen werden er kerstdiensten 
gehouden en een gezellige Oudejaarsavond gevierd. Maar de tijden 
veranderden. In deze periode zouden dienstplichtigen een hogere wedde 
krijgen, avond- en nachtpermissie werden afgeschaft, wat tevens gold voor 
de parate weekenden.
In een gezamenlijk interview in Nunspeet Vooruit vertelden legerpredikant 
Bromet en tehuisleider Zand over de veranderde behoeften van de 
bezoekers. Zand: ”Vroeger waren we een tehuis van waaruit een 
ansichtkaart verstuurd werd en waar je heel goedkoop een kop koffie kon 
drinken en lekker op de dienst kon schelden. Vandaag wil de jongen een 
warme hap eten als hij een studiedag heeft, want daar gaat men bij het 
PMT steeds meer toe over.” Dominee Bromet: “Het militair tehuis heeft een
andere functie dan toen we hier in 1954 begonnen. Jan Soldaat is niet meer

14 www.digibron.nl/search/detail/012f0b8b5f8c97a73fdda5b6/de-kernbeweging/0 
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De tijden veranderden. De haarlengte van de bezoekers op de foto raakt de kraag en 
dienstplichtigen hoefden in hun vrije tijd geen uniform meer te dragen. (foto uit 1972) 

die Jan Soldaat uit de begintijd. Hij is niet meer die jongen die om een 
sjekkie komt vragen en geen tweede kop koffie kan kopen. De soldaat van 
vandaag heeft een loon, komt in burgerkleren naar het tehuis en hangt niet
de ganse avond aan de platenbar. Nee, er wordt momenteel in het leger 
enorm veel gestudeerd.”15

Juist op dat laatste gebied knelde het in het PMT, letterlijk en figuurlijk; de 
studiezaal was te klein. Aan de toegenomen vraag naar maaltijden kon met 
moeite worden voldaan wegens gebrek aan voldoende keukenruimte. 
Bromet over de culturele functie van het tehuis: “Soldaten willen ook wel 
eens discussiëren samen met anderen met de legerpredikant. Daarvoor is 
een ruimte nodig, want zo'n gesprek kun je niet voeren in de TV-zaal. Die 
discussieruimte is er niet.”
Het PMT dat bij zijn opening in 1954 een modern en goed uitgerust tehuis 
was, begon steeds meer te verouderen. Een flinke verbouwing was nodig, 
maar daarvoor moesten eerst de financiële middelen worden verworven.

15 Nunspeet Vooruit 18-03-1971 

                                                                 16



Studeren in het PMT
Door: Fred Klijndijk, lichting 67-5

Na mijn opleiding kwam ik terecht in Nunspeet. ’s Avonds op de kazerne 
was je vrij en kon je doen en laten wat je wilde. En al gauw dacht ik aan 
mijn studie waaraan ik zes maanden niets had kunnen doen. Ik ging de 
mogelijkheden op de kazerne eens bekijken waar ik rustig kon gaan 
studeren. De legeringskamer? Dat was geen optie. Daar was het veel te 
onrustig en een geschikte andere plek in het gebouw kon ik niet vinden.

Maar toen ik in de eerste dagen van mijn parate tijd eens naar het PMT 
aan de overkant van de kazerne een kijkje ging nemen, ontdekte ik daar 
een ideale gelegenheid om mij rustig op de studie te storten. In het PMT 
waren namelijk een paar kleine hokjes gemaakt waar je ongestoord kon 
studeren. Het bleek dat van mijn kamergenoten ik de enige was die van 
die hokjes gebruik maakte want in het gebouw stonden ook biljarttafels, 
een tafelvoetbal en je kon er kaarten, dammen en schaken. En die 
bezigheden vonden gretiger aftrek dan de studiehokjes. 

Soms gingen we als een groepje de kazerne uit en dan ging een deel naar 
de bushalte om naar het dorp te gaan, een ander deel ging naar het KMT 
even verderop omdat daar het biljart beter liep en een deel ging naar het 
PMT. Ik was dan altijd de spelbreker want ik had mijn studieboeken bij me 
en sloot mij dan op in een van de studeerhokjes.
Het was wel even doorzetten en de opmerkingen van mijn kamergenoten 
maar slikken, maar toen ik afzwaaide en mij kort daarna aanmeldde voor 
de examens was ik al die negatieve zaken gauw vergeten en kon ik mooi 
drie diploma’s op mijn cv bijschrijven! 
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Een verbouwing en een landelijke primeur

Het PMT was begin jaren zeventig toe aan zeer noodzakelijke verbouwing, 
maar de benodigde financiële middelen ontbraken. Met ondersteuning van 
de plaatselijke kerken werd een actie gestart die enkele jaren zou lopen. De 
zaken in het PMT gingen ondertussen zo goed als maar kon verder, op het 
terrein van de geestelijke verzorging kwam echter een belangrijke wijziging.

De kerstdienst van 1971 werd druk bezocht, het tehuis liep helemaal vol.16 
Het was een oecumenische dienst die om 23.30 uur begon en muzikaal 
werd begeleid door het Gospelkoor uit Nunspeet. Het Avondmaal vierde 
men gezamenlijk met brood en wijn en na afloop ging men naar het KMT 
waar het kerstontbijt werd genuttigd. Werden eerder de kerkdiensten op 
zondagochtend ook goed bezocht, het afschaffen van het parate weekend 
had als gevolg dat alleen nog een kleine wacht- en brandpiketploeg op de 
kazerne verbleef in het weekend. Dat waren zo weinig mensen dat de 
legerpredikanten het niet meer noodzakelijk vonden de kerkdiensten te 
handhaven. Een traditie van 17 jaar werd per 1 januari 1972 beëindigd.17  

Via Nunspeet Vooruit was de boodschap dat het PMT hoogstnoodzakelijk 
verbouwd moest worden en dat daartoe de geldelijke middelen ontbraken, 
doorgegeven aan de Nunspeetse bevolking. In 1975 werd met hulp van de 
kerken en onder leiding van wachtmeester eerste klas Haasnoot een 
actiecomité opgericht met als doel f 30.000,- in te zamelen. Leden van de 
jeugdverenigingen van de kerken gingen op pad om glazen te verkopen, de 
kerken verstuurden acceptgirokaarten en bij de RABO-bank in Nunspeet 
werd een rekening geopend, waar een ieder vrij was een gift te storten. 
Later in het jaar werd er een collecte gehouden. De acties bleven de twee 
volgende jaren doorlopen maar niet allemaal in dezelfde vorm. Er werd 
ondermeer deelgenomen met een stand door Pro Rege aan de Nunspeetse 
braderieën tijdens de zomermaanden en ook het tehuisleidersechtpaar 
Zand ondernam acties. 
Landelijk kwam het PMT eveneens in het nieuws, maar dan wel in de 
beperkte kring die het Reformatorisch Dagblad las. Vreemd genoeg was er 
in het artikel nog sprake van kerkdiensten op zondag. De heer Zand werd 
geïnterviewd en vertelde dat per avond zo'n 200 militairen hun vrije tijd 
doorbrachten in het PMT.18 Daarmee was nagenoeg de maximumcapaciteit 
bereikt.
De acties om geld hadden succes en directeur mr. de Boer van Pro Rege 
sprak eind 1977 lovende woorden aan het adres van het actiecomité en het
echtpaar Zand. Hij kon verder mededelen dat er een toezegging voor 
subsidie van het het Ministerie van Defensie was voor de verbouwing die
fl 200.000,- zou kosten. Met de werkzaamheden zou in februari 1978 
worden begonnen.

16 Nunspeet Vooruit 30-12-1971 
17 Nunspeet Vooruit 20-01-1972 
18 Reformatorisch Dagblad 09-06-1975 
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Het PMT en omgeving van bovenaf gezien. 1: de nieuwe tehuisleiderswoning, 2: de 
kazerne-ingang.  Zie bijlage 2 op pagina 32 voor een plattegrond van het verbouwde 
PMT.

Een klein jaar later werd in januari 1979 het verbouwde PMT officieel 
geopend. De ruimten waar eerst het tehuisleidersechtpaar woonde waren 
verbouwd tot een eetzaal en keuken. Het echtpaar Zand woonde voortaan 
in een nieuw huis dat naast het PMT was opgetrokken. Trots meldde 
Nunspeet Vooruit in een onderkop bij het artikel over de opening: 
“Nunspeet bracht f 40.000,- bijeen.” Werd er in voorgaande jaren vanuit 
PMT-kringen weleens geklaagd over de geringe belangstelling van de 
Nunspeetse bevolking, die laatste had zich van zijn beste kant laten zien. 

Datzelfde jaar werd er in Nunspeet 25 jaar PMT gevierd, wat tevens gold 
voor de zes andere koepeltehuizen die in 1954 waren gebouwd. In 
Nunspeet had men iets nieuws bedacht, een fietspuzzeltoertocht die was 
uitgezet door de gemeentelijke recreatiegids. Er kon vanaf diverse plaatsen 
worden gestart terwijl de rit eindigde in het PMT waar de deelnemers een 
kop snert kregen aangeboden. De tocht was een zodanig succes en mooie 
kennismaking voor burgers met het verschijnsel militair tehuis, dat naast 
Nunspeet voortaan ook andere PMT's fietstochten zouden organiseren.19

19 C.M. Van der Mast, Dienstbaar aan hen die dienen, 102 
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Openingstijden

Vanaf het begin in 1954 was het tehuis zeven dagen per week geopend. 
De zes werkdagen en de zondag, waar in de ochtend de kerkdienst werd 
gehouden. In het weekend diende het PMT ook als ontmoetingsplaats 
voor vriendinnen-verloofdes en hun geliefden die als militair een paraat 
weekend hadden en niet te ver buiten de kazernepoort mochten komen. 
Na de afschaffing van het parate weekend stroomde iedere vrijdagmiddag 
na 17.00  de kazerne leeg, daarmee verviel de reden om het PMT in het 
weekend open te houden, het was niet meer lonend. 

Dampen en dammen

Als afwisseling van de normale doordeweekse gang van zaken werd eens 
in de zoveel tijd iets heel anders gedaan. Ter bevordering van het roken 
van sigaren werden eind jaren vijftig in het hele land 
sigarenrookwedstrijden georganiseerd door de Verenigde Nederlandse 
Sigarenfabrieken. In februari 1959 werd ook het PMT-Nunspeet 
aangedaan en het was een succes. Ruim honderd militairen rookten er 
voorzichtig op los om een zo lang mogelijke askegel te produceren. 
Winnaar, met een kegel van 99 millimeter, werd marechaussee C. 
Muntinga.
Voor wie niet mee wilde roken was een quiz georganiseerd onder leiding 
van Bob Wallagh, de man van de sigarenfabrikanten, en zijn assistente 
Mieke.
Veel gezonder was de simultaan-wedstrijd dammen met kampioen Harm 
Wiersma die op maandag 26 januari 1976 in het PMT werd gehouden. 
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Op weg naar het einde

“Old soldiers never die, they just fade away”20 is een Engels gezegde dat 
ook van toepassing zou zijn op het PMT. Hoewel het tehuis aan de 
Elspeterweg 177 geen vlees en bloed was maar bestond uit hout en stenen, 
vertoonde het een opmerkelijke overeenkomst met een oude soldaat. 

De jaren tachtig zouden zonder veel bijzonderheden verlopen. In Nunspeet 
Vooruit werd het PMT alleen nog genoemd in combinatie met de jaarlijkse 
fietstochten. Tehuisleider P. Zand werd begin 1984 opgevolgd door de heer 
J. Schuring, die op zijn beurt in februari 1989 de heer A.L. Van Dijk als 
opvolger zag. 
In het leger was er het nodige veranderd dat direct van invloed was op de 
militaire tehuizen. Dienstplichtigen hadden meer geld en het autobezit 
onder hen was gestegen. Er was geen avond- en nachtpermissie meer en 
dat leidde tot een heel nieuw verschijnsel. Steeds meer soldaten vulden 
hun militaire dienstplicht in als een baan van 8 tot 5, waarna ze de auto 
pakten om naar huis te rijden. Het begrip thuisslaper was geboren. Maar 
wie thuis sliep was geen bezoeker van een militair tehuis en gaf daar ook 
geen geld uit. Dit had directe consequenties voor de buffetwinsten die 
gemaakt werden op de verkoop van koffie, bier, kroketten en andere 
waren. 

Een kijkje uit een raam van gebouw 8 vanaf de eerste verdieping begin jaren tachtig. 
Auto's op het kazerneterrein tot zo ver het oog reikt. (foto: Michiel Tattersall) 

Ondanks het deelwoord winst waren de buffetwinsten nooit hoog genoeg 
om de kosten van de PMT's en Pro Rege, de organisatie achter de tehuizen, 
te dekken. Daartoe waren er ook andere bronnen: de bijdragen van de 

20 Oude soldaten sterven niet, ze vervagen
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meer dan 100.000 leden en contribuanten van Pro Rege, de jaarlijkse PIT-
collecte, andere inzamelacties en in steeds belangrijker mate de subsidie 
die alle tehuisorganisaties van het Ministerie van Defensie kregen. Defensie
wilde die subsidie eerder verlagen dan verhogen en zou dat ook doen, 
zeker toen de Koude Oorlog plotseling voorbij was eind 1989. 

De landmacht begon te reorganiseren, wat in de praktijk de opheffing van 
veel onderdelen en de afstoting van kazernes betekende. Ging een kazerne 
dicht dan verviel ook de noodzaak om de militaire tehuizen ter plekke nog 
langer open te houden. Op plaatsen waar naast een PMT ook een KMT was,
bleef vaak maar een van beide tehuizen open. Dit laatste zou ook in 
Nunspeet gebeuren. Nog een belangrijke verandering vond plaats bij 
Defensie, de opkomstplicht militaire dienst zou worden opgeschort en het 
leger zou na 1996 alleen nog uit beroepsmilitairen bestaan. Met alle 
veranderingen in de organisatie werd het aan de overkant van de 
Elspeterweg op de kazerne steeds stiller. 
Ook in het PMT waren er wijzigingen. Tehuisleider Van Dijk vertrok per 
februari 1993, maar een opvolger was er niet! In het blad PMT-Nieuws dat 
vier keer per jaar verscheen en de Nederlandse Krijgsman was opgevolgd 
als huisorgaan van Pro Rege, stond in iedere uitgave een tehuisoverzicht. 
Dat vermeldde achter Nunspeet tot februari 1994 geen tehuisleider meer. 
Daarna voor korte tijd H.L. Leliveld, maar in de herfst van hetzelfde jaar was
de functie van tehuisleider weer vacant.
Terwijl als gevolg van tehuissluitingen de lijst steeds korter werd, werd 
voorjaar 1995 voor Nunspeet weer iemand aangesteld. M. van der Goor 
vermeldde PMT-Nieuws en dat was een onzichtbare primeur. M. van der 
Goor was een vrouw en had als voornaam Marieke. In de volgende uitgave 
van PMT-Nieuws stond daarom keurig Mw. voor haar naam. Zij zou de 
laatste tehuisleider in Nunspeet zijn. In de herfstuitgave van 1996 werd ze 
voor het laatst genoemd. Voorjaar 1997 stond er in de tehuizenlijst achter 
Nunspeet wederom geen naam en in de volgende uitgave van PMT-Nieuws 
was Nunspeet uit de lijst verdwenen. 

Overzicht tehuisleiders 

September 1954- september 1961: 
September 1961- februari 1964:
Februari 1964- mei 1969:
Mei 1969- januari 1984:
Januari 1984-februari 1989:
Februari 1989- februari 1993:
Februari 1993-februari 1994:
Februari 1994- najaar 1994:
Najaar 1994- voorjaar 1995:
Voorjaar 1995 – herfst 1996:

C.J de Wilde
J.H.P. Brinkman 
L. Pels 
P. Zand 
J. Schuring
A.L. van Dijk
vacant 
H.L. Leliveld
vacant 
M. van de Goor 

De tijdstippen zijn een zo goed mogelijke benadering aan de hand van berichten en 
overzichten in de Nederlandse Krijgsman en PMT-Nieuws. 
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De laatste tehuisleider

Een functie als tehuisleider terwijl je niet veel ouder bent dan het 
soldatenvolk dat je over de vloer krijgt. Marieke Potappel, toen nog 
Marieke van de Goor geheten, trad op de jeugdige leeftijd van 24 jaar aan 
om het PMT in Nunspeet te leiden. Zij zou ook degene zijn die voor het 
laatst de deur achter zich dicht zou trekken.

Normaal was de tehuisleider een man, bijgestaan door zijn vrouw. Maar de 
tijden veranderden. Marieke van de Goor betrok de tehuisleiderswoning 
terwijl ze niet eens getrouwd was. Nog een breuk met het verleden. Dat 
droeg zonder meer de goedkeuring van de toenmalige directeur van Pro 
Rege, die tegen Marieke zei dat als mensen daar problemen mee hadden, 
ze die maar naar hem moest sturen.

Marieke Potappel-van de Goor voor de ingang van haar huidige tehuis Echos Home 
'De Schakel', het voormalige PMT-Ermelo.

Op de kazerne was het rustig geworden en sluiting stond op de nominatie. 
Dat werd een paar keer uitgesteld en even zovele keren werd daarom ook 
de sluiting van het PMT naar achteren geschoven. Het KMT even verderop 
langs de Elspeterweg was al enige tijd dicht en bood een aanblik van 
verwaarlozing. Ook het HMT sloot zijn deuren. Het PMT was daarmee het 
laatste Nunspeetse militair tehuis.
Af en toe kon het nog wel eens druk worden, vooral als het eten op de 
kazerne Jan Soldaat niet aanstond. Dan werd het 's avonds en in de 
middagvoorbereiding aanpoten in het PMT. Een tijdelijke VN-opleiding op 
de Winkelmankazerne leverde ook drukte op en het laatste voorjaar dat het
tehuis open was, werd er nog een leuke omzet gedraaid. Drukte kwam er 
ook van de toeristen in de zomermaanden die op de talloze campings in de 
omgeving verbleven. Buiten dit seizoen werd het rustig, mensen van het 
Kadaster en anderen die langs de weg zaten en langs kwamen voor een kop
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koffie. Maar dat was onvoldoende om nog de hele dag open te zijn. Toen er
's middags in de woorden van Marieke “geen sterveling meer kwam” werd 
op die tijdstippen in het vervolg de deur dicht gedaan.

Buiten deze uren vervulde het PMT nog steeds de functies die het altijd had
vervuld. Er werden lessen Geestelijke Verzorging gegeven en het was de 
plek om de legerpredikant te spreken. Af en toe was er 's avonds 
bijbelstudie, maar ook dat werd minder. Een dagafsluiting 's avonds om 
acht uur  zoals in veel PMT's door de tehuisleider in het verleden werd 
gedaan was er niet meer. De meeste bezoekers hadden hier geen behoefte 
aan.

De sluiting zou onontkoombaar zijn. Marieke: “Op een gegeven moment zie
je de cijfers inzakken. Op de kazerne zat bijna niemand meer, het was een 
beetje een spookkazerne geworden. Defensie had besloten hem op 31 
december 1996 te sluiten, wij zijn tot het einde toe open gebleven. Een 
officieel afscheid was er niet, we zijn met de medewerkers van het PMT 
ergens gezellig gaan eten. De meesten van hen waren al op leeftijd. Bij de 
PMT's in de omgeving konden ze niet geplaatst worden en ze hebben elders
weer werk gevonden. Zelf ging ik naar het PMT in Harderwijk.”
Vervolgens werd het PMT leeggeruimd door een clubje vrijwilligers die de 
tafels en stoelen die nog goed waren ophaalden. Wat niet bewaard kon 
worden werd afgevoerd, de eetbare inventaris geteld en over de andere 
tehuizen verdeeld. Een geruisloos einde voor het PMT dat 44 jaar eerder 
plechtig was geopend met vele genodigden. Eveneens in tegenstelling tot 
toen: er werd zelfs geen summier berichtje aan gewijd in Nunspeet Vooruit.
Het blad PMT-Nieuws zweeg eveneens in alle talen.

Het afdelingsbestuur van Pro Rege in Nunspeet

Het PMT werd ondersteund door de plaatselijke afdeling van Pro Rege. Zij 
regelden ondermeer de jaarlijkse fietstochten die vanuit het tehuis 
gereden werden zoals de Herfstkleurenfietstocht. De afdeling Nunspeet 
was van een behoorlijke omvang, zo'n tien à elf mensen. Ze waren echter 
wel op leeftijd en hun aantal nam af. Omdat het PMT zou sluiten kwam er 
ook geen aanwas meer. Wat zouden ze moeten doen als het tehuis een 
keer dicht was? Het was landelijk gezien een van de laatste 
afdelingsbesturen die een tehuis hielp. Nog voor de sluiting van het PMT 
hief het bestuur zich op.
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Een nieuwe bestemming

Met het sluiten van het PMT kwam het gebouw leeg te staan en zou net als 
het naastgelegen KMT gesloopt kunnen worden. Zover kwam het niet, al 
snel diende zich een koper aan die een heel eigen invulling aan het 
voormalige militaire tehuis zou geven.

Zo af en toe staan er mensen aan het begin van het pad naar de voordeur 
van het voormalige PMT. Als hij tijd heeft stapt eigenaar Joop Teggelove 
(77) op hen af, nodigt ze uit om binnen te kijken en schenkt een kop koffie. 
Ooit was hij zelf dienstplichtige en hij begrijpt het bezoeken door oud-
militairen van de plaatsen waar ze dienden heel goed. “Meestal een man 
met zijn vrouw,” aldus Joop Teggelove “en als ze dan rondlopen is het van: 
hier was het biljart en hier de....”
Die bezoekers zien dan dat er in sommige opzichten weinig veranderd is in 
de 20 jaar na de sluiting van het PMT. De entree en de vestibule zijn nog 
nagenoeg als toen, zelfs het buffet is origineel en op de toiletdeuren 
hangen nog steeds de bordjes uit de PMT-tijd. De koepelzaal waar de 
kerkdiensten werden gehouden en de televisie stond is wel anders 
aangekleed, al was die in juli 2017 kaal vanwege een vloerrenovatie. De 
biljartzaal heeft een ware transformatie ondergaan. Dat hangt samen met 
de nieuwe bestemming. Het gebouw biedt sinds 1997 onderdak aan 
Centrum de Ruimte.

Het voormalige PMT-Nunspeet in de winter van 2016-2017.

Het was in 1997 niet Teggelove die het leeggekomen PMT kocht, dat ging 
toen over in handen van Piet Westein, een natuurgenezer en voorganger bij
de zevendedagadventisten. Westein gebruikte slechts een klein deel van 
het gebouw en zette dit in 2003 in de stille verkoop.
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Een van de potentiële ko-
pers was Joop Teggelove, die
voorheen een bedrijf had in
Zwolle dat producten lever-
de voor de aansluiting in
meterkasten van gas- en
waterleidingen. Hij was eni-
ge jaren tevoren met zijn
leven een andere richting
ingeslagen en zocht een
gebouw in een bosrijke om-
geving voor zijn nieuwe acti-
viteiten. Het PMT-gebouw
beviel hem, maar er moest
gelegenheid zijn om een
wandeling te starten. 
Teggelove  liep het bos in en
stuitte na 200 meter op een
“kanjer van een hert met
 een groot gewei”. Een mo-
ment keken ze elkaar aan,
waarna het hert zich om-
draaide en wegliep maar
nog even omkeek. Joop
Teggelove: ”Dat was een
teken, ik had het gevoel hier
moet ik zijn.” Hij nam het
gebouw en de grond over en handhaafde de naam Centrum de Ruimte die 
er sinds 1997 aan verbonden was. Deze naam staat voor ruimte in de mens,
in zijn denken en doen en ook de ruimte voor anderen.

Er werd een andere invulling aan het gebouw gegeven. De vroegere 
spelzaal is ingericht met matrasjes op de vloer en er worden 
klankschaalconcerten gegeven. Niet voor de muziek, maar als therapie 
waarmee mensen tot rust en bewustwording kunnen komen. De koepelzaal
wordt voor groepen gebruikt om er The Work te geven, een methode om 
mensen te leren wat hun pijn doet en om de oorzaak van hun problemen 
tegemoet te treden.21 Daarnaast heeft Joop Teggelove een blotevoetenpad 
in het bos, gaat één op één in gesprek met mensen en verkoopt 
klankschalen. Sommigen zal dit allemaal zweverig voorkomen, maar 
Centrum de Ruimte onder Joop Teggelove draait nu voor het veertiende 
jaar, er is dus behoefte aan. En op de vraag of het ook financieel goed 
loopt, glimlacht Joop Teggelove tevreden.

Voor wie geïnteresseerd is in Centrum de Ruimte: centrumderuimte.nl

21 http://thework.com/sites/thework/nederlands/thework.asp
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Monumentstatus

Eind 2012 besloot de gemeente Nunspeet het voormalige PMT-gebouw 
en de beheerderswoning aan te wijzen als gemeentelijk monument. Voor 
de eigenaar betekent dit dat er geen sloop- of verbouwingswerkzaam-
heden zonder gemeentelijke toestemming mogen plaatsvinden.
De reden voor de aanwijzing: het tehuis heeft architectuurhistorische 
waarde als karakteristiek voorbeeld van defensie-architectuur uit het 
begin van de jaren 1950, waarvan de oorspronkelijke opzet nog goed 
herkenbaar is. Daarnaast nog enkele andere criteria als esthetische 
kwaliteit en de harmonieuze wijze van voegen naar de bosrijke omgeving.
Citaat: “Het vroegere Protestantse Militaire Tehuis vertegenwoordigt hoge 
cultuurhistorische waarde, als één van de weinige restanten van de door 
sloop verdwenen Generaal Winkelmankazerne.”

Bron: gemeente Nunspeet

De foto's op de volgende pagina's  geven een impressie hoe het er thans in 
het voormalige PMT uitziet.
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Of de tijd heeft stil gestaan, het originele buffet. Vooral de vestibule is nog heel 
herkenbaar.

De koepelzaal van buitenaf  gefotografeerd. Vanwege scheuren in de vloer is er een 
nieuwe afwerkvloer gestort die moet drogen. De ramen in het gebouw zijn nog steeds 
enkelglas in stalen kozijnen, wat 's winters een hoog energieverbruik kan opleveren .
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De entree nog net in beeld links. De blauwe kast bevat klankschalen. Op de 
achtergrond de voormalige spelzaal, ook bekend als biljartzaal.

De spelzaal wordt nu gebruikt voor klankschaalconcerten. Op de tafels, afgedekt tegen
stof, talloze klankschalen. De hoofdkleuren hier zijn goud voor het plafond en delen 
van de wanden en meubilair, en paars/blauw voor de vloeren en wanden.
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Nawoord

Als een van de bezoekers van het PMT-Nunspeet tijdens mijn militaire 
diensttijd, had ik niet kunnen vermoeden dat ik eens de geschiedenis van 
het tehuis zou schrijven. Dat het zo ver kwam is een uitvloeisel van het 
schrijven over de Generaal Winkelmankazerne op internet. De drie militaire
tehuizen in Nunspeet horen nadrukkelijk bij de geschiedenis van de 
kazerne, en het verhaal van het PMT was het 'grootst'. Het is behalve een 
verhaal over Nunspeet, tevens een verhaal dat voor veel meer militaire 
tehuizen opging. Ze waren alle onderdeel van dezelfde tehuisorganisaties 
en ook ondervonden alle de invloed van de veranderingen in de 
krijgsmacht.

Na het verzamelen van het meest toegankelijke materiaal via internet, nam 
ik contact op met ECHOS/Home-Base Support, de opvolger van 
tehuisorganisatie KNMB 'Pro Rege'. Mijn dank voor alle medewerking, die 
verder ging dan waar ik op had durven hopen. Officemanager Lisette van 
Gemert stuurde me het boek Een brug tussen krijgsmacht en samenleving 
en startte een mailronde onder oud-medewerkers om enkele van mijn 
vragen uit te zetten. De medewerking zou zelfs verder gaan toen men 
bereid bleek deze brochure als uitgave onder de vlag van ECHOS/Home-
Base Support te sponsoren door een ISBN- nummer te bekostigen.
Mijn dank gaat ook uit naar Cees van der Mast, oud-tehuisleider en 
medewerker van Centraal Bureau Pro Rege. Behalve artikelen en 
beeldmateriaal die hij me toestuurde, ontving hij me bij hem thuis en 
vertelde hij achtergronden van het tehuiswezen. Ook Cees toonde zich van 
zijn gulste kant en schonk me diverse boeken van zijn hand. Het verhaal 
was niet compleet geweest zonder Marieke Potappel, de laatste 
Nunspeetse tehuisleider, die me hartelijk ontving in haar huidige tehuis 
Echos Home 'De Schakel' in Ermelo. Al even welkom was ik bij Joop 
Teggelove, de huidige eigenaar van het PMT-gebouw. Koffie, koekjes en een
totaal gebrek aan haast maakte het een bijzonder bezoek.
De gemeente Nunspeet gaf behalve de ruimte om de stukken betreffende 
Elpseterweg 177 op het gemak door te nemen en te fotograferen, ook 
spontaan een kop koffie en wuifde de gemaakte kopieerkosten weg. 
Tenslotte mijn dank aan meelezer Fred Klijndijk, die speurde naar taal- en 
stijlfouten.

Frank Oosterboer
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Bijlage 1

De standaardplattegrond voor de koepeltehuizen. Volgens een verhaal was er maar een soort tekening 
ondanks een gespiegelde variant van het tehuis, die met de zeshoekige zaal links. Dit vanuit kostenoogpunt. 
De aannemer moest in het werk het geheel zelf spiegelen. Dit verhaal bleek waar, de tekeningen die horen bij 
de aanvraag voor de bouwvergunning van het PMT-Nunspeet die zich in het gemeentearchief van Nunspeet 
bevinden, zijn allen met de koepelzaal aan de linkerkant. 



Bijlage 2

Ten opzichte van de oude situatie ging het tehuisleidersechtpaar er flink op vooruit. De ruimten waar zij eerst 
woonden werden verbouwd tot eetzaal met een nieuwe keuken die fors groter was dan voorheen. De 
architect van deze uitbreiding en verbouwing was verbonden aan het bureau dat ook het ontwerp voor de 
koepeltehuizen had gemaakt. De stijl van de nieuwe tehuisleiderswoning sloot aan bij die van de bestaande 
bebouwing. 
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