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Baltisch kamp en
de migratie naar Beringen

Reeds sedert 2003 werken we in de stad Beringen met (mijn- en migratie)erfgoed als thema voor projecten rond integratie en sociale cohesie.
Vanaf 2007 komt Barak 15 in beeld, als idee om in Beringen te starten
met een initiatief rond de geschiedenis van de migratie. Poolse en Italiaanse verenigingen, erfgoedverenigingen en het stadsbestuur vinden
elkaar en geven het idee samen inhoud. Uiteindelijk wordt een barak uit
het krijgsgevangenenkamp nagebouwd aan de vzw Polonez.

De naam van ons project, Barak 15, verwijst naar een
barak uit het Russische krijgsgevangenenkamp. Ze is
van origine een barak van het type TODD (33.77m lang
en 6.02m breed), en gebouwd in de winter 1942-1943. In
het kamp voor Russische, en later Duitse krijgsgevangenen deed ze dienst als slaapbarak met 100 stapelbedden.

Barak 15 is in de eerste plaats een tentoonstellingsruimte over de geschiedenis van de migratie in Beringen. Deze migratiegeschiedenis is
onlosmakend verbonden met de steenkoolmijnen.

In januari 1948 wordt Barak 15 verplaatst en buiten het
kamp gezet, dicht bij de woonbarakken en de huizen van
Baltisch Kamp.
Barak 15 krijgt nu een vrolijkere functie en gaat dienst
doen als feestbarak. Polen en Italianen, die dan in Baltisch Kamp wonen, kunnen ze gebruiken voor feesten en
dansavonden, toneelvoorstellingen, …
Naarmate meer Italianen een woning krijgen in de cité
en weggaan uit Baltisch Kamp, krijgt de barak steeds
meer een Pools karakter. Zo wordt Barak 15 de ‘Poolse
barak’, met naam en faam tot ver buiten Beringen-Mijn.

Centraal in de tentoonstelling staat de tijdsband. De huidige presentatie
heeft vooral aandacht voor de periode tussen de bouw van het Russische Krijgsgevangenenkamp (1942) en de Mijnramp van Marcinelles (8
augustus 1956), die het einde betekende van de georganiseerde Italiaanse migratie. Alle informatie over Baltisch Kamp die tot nu toe werd
verzameld heeft een plek gekregen.
In deze periode werden vele duizenden gevangenen ingezet voor mijnwerk en gehuisvest in de houten barakken. Houten barakken waren ook
de eerste huisvesting voor de duizenden Poolse en Italiaanse mijnwerkers (en hun families) die naar Beringen kwamen. Hun verhalen komen
ruim aan bod.
Maar het verhaal is niet af. Na 1956 kwamen andere groepen naar Beringen: eerst Spanjaarden en Grieken, later Turken en Marokkanen en
nog later opnieuw Polen, maar ook Bulgaren en Roemenen. Allen op
zoek naar werk en een betere toekomst voor henzelf en hun familie. De
talloze verhalen hierover moeten nog verzameld worden.
Barak 15 zal dus ook een werkplaats moeten zijn waar vertegenwoordigers van die groepen aan de slag gaan rond de eigen migratiegeschiedenis.

In 1963 wordt de grond, en de bijhorende barak, verkocht.
Barak 15 verdwijnt op Baltisch Kamp.
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