De herkomst van de Doorbraak
De barak is een soort schottenkeet zoals tegenwoordig nog steeds
in de bouw wordt gebruikt. Nog steeds zitten de houten doppen, de
“borgmoeren” van de koppelstroken achter de nieuwe schroten. De
raamluiken zijn verdwenen. Het hangwerk zijn er bij het aanbrengen
van de nieuwe buitenschil er afgeslepen. De ramen hebben steeds
uit 6 kleinere raampjes bestaan. De indeling is anders geweest. De
verschillende partijen die gebruik hebben gemaakt van de voormalige
barak hebben er waarschijnlijk nog al eens voor gezorgd dat de
indeling kan zijn gewijzigd. Ze werden gebruikt als noodkantoortjes,
kleedkamers voor verenigingen, noodwoningen e.d. Ik heb er zelfs
een gevonden die zowel als café maar ook als bordeel in Oostenrijk
dienst heeft gedaan.
1) Voor, en in het begin van de oorlog werden er miljoenen miltairen
opgeleid in Duitsland. Alleen al naar Rusland zijn er 1,8 miljoen
gegaan. Voor deze gigantische troepenmachten moest er snel
huisvesting geregeld worden; houten barakken. In de periode 1936?1945 heeft deze barak dienst gedaan als Wehrmachtkazerne-barak in
Bernreuth. De funderingen zijn daar nog steeds te zien. Hier zijn o.a.
ook de 4500 Spaanse vrijwilliger militairen opgeleid.

2) Na de oorlog 1945-48/49 werd de kazerne door de geallieerden gebruikt als een prisoners of war
camp (POW6) De sfeer was vrij informeel. Een anekdote; de gevangen sloten weddenschappen
af met de bewakers. Kropen s’nachts het kamp uit, melden zich aan de poort en incasseerden
het geld. Op 30-3-2012 heeft een oud inwoner, die er is blijven wonen en als automonteur voor
de Amerikanen heeft gewerkt tot aan zijn pensioen, van deze POW onomstotelijk verklaard de
Doorbraak herkend te hebben. Dankzij de historicus Hans-Jurgen Kugler hebben wij de identificatie
zo goed als rond. (kleur, jaartal, getuigenverslag van 35 pagina’s en overeenkomende fundering
12x40 meter)
3) De Duitse (wehrmacht)militairen mochten in 47 naar huis de SS ers werden overgeplaatst naar
Frankrijk waar ze in de mijnen te werk werden gesteld.
4) Toen deze barakken leeg kwamen te staan werden ze meestal verkocht. In eerste instantie door een
oud-duitse officier die goed Engels sprak. Onduidelijk is wat er met de opbrengsten is gebeurd en
waar het “geallieerde archief” is gebleven. Tot nu toe is de Doorbraak naast die ene barak die nog in
Bernreuth staat, de enige die tot nu toe ooit is terug gevonden.
5) Periode 1948-49 tot1967. De Stichting jeugdzorg doopte de barak om tot “het Trefpunt” en
diverse verenigingen zoals padvinders, muziekkorps, kaartclub, Spartaans worstelen, elektronica en
modelbouwclub hebben gebruik gemaakt van deze keet. Ook werden er dansavonden gehouden,
stond er een klein biljard in en werden er bruiloften en partijen gehouden.
6) In 1967 werd de barak gekocht voor 1500 gulden door SKV, genoemd het Vriendehuis, en
verplaatst naar de Grintweg 324 (achter in de bongerd) in Wageningen waar hij nu nog steeds staat.
In eerste instantie werden er kleedkamers, een bestuurderskamer en een kantine ingebouwd. Ook zou
het achterste deel van de keet verlengd zijn. Maar bewijs hiervoor is er tijdens de laatste verbouwing
niet gevonden.
7) WSDV heeft de Doorbraak in november 1973 gekocht voor 8500 gulden en is er in december
1973 in getrokken. In deze periode is de oude vloer vervangen door een nieuwe houten vloer. De
houten randbalkconstructie is vervangen door een stenen fundering. Er is aan de binnenkant is
een binnenblad gemetseld van gipsblokken. De buitenschil is voorzien van schroten. Plafonds zijn
bekleed met gipsplaten. De oude barak is dus eigenlijk in zijn geheel ingepakt. En voldoet door deze
aanpak aan de brand,- en bouwnormen van deze tijd.

We hebben na genoeg geen informatie gevonden over de periode
1947-1962. Over de datum en het plaatsen van de voormalige barak
aan de Costerweg, voorheen Nieuweweg is (nog) niets gevonden.
Wel was er verwarring door de vele verhalen en over andere houten
keten, waarvan er zelfs een aan de zelfde weg iets verderop heeft
gestaan voor medewerkers van het Instituut voor landbouworganisatie
(ILR) en later het Centraal Instituut voor landbouw (CILO). Ook de
verhalen over het Oranje Nassau-oord en dat van de noodwoningen
voor de Rode Dorp bewoners door het vallen van de eerste V1 zijn
niet van toepassing op de Doorbraak.
Het bewijs van de oorsprong van de Doorbraak is hiermee geleverd.
Hij komt uit het Westlager in Bernreuth.
De diverse verhalen over concentratiekampen bleken achteraf niet
juist te zijn.
Historisch gezien is de Doorbraak vrij uniek. De duurzaamheid
van houten gebouwen is doorgaans niet zo lang. Inmiddels is de
Doorbraak al minstens 76 jaar oud.
Maarssen, 1-4-2012.
Anton van Drumpt.

