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Documentaire over bijzondere achternaam
INTERVIEW
JANNA BATHOORN
3 Foto-expositie in bieb
Peize over herkomst achternaam Bathoorn

’’

In de kop
van
Drenthe
wonen
veel
mensen
met de
naam
Bathoorn

Door René Otterloo
Peize Harm Alberts trok eind
achttiende eeuw van het Duitse
buurtschapje Bathorn, even over de
grens bij Nieuw Schoonebeek, naar
Peize. In de Franse Tijd (1789-1815),
toen iedereen op gezag van keizer
Napoleon verplicht werd een achternaam te kiezen, koos hij de naam
van zijn vroegere woonplaats. Bathorn verbasterde tot Bathoorn en
zodoende wonen tegenwoordig
nog vele nazaten met diezelfde
naam in de regio rond Peize, Lieveren, Roden en Vries.
Fotografe Janna Bathoorn uit
Stedum (’Ik ben van de Groningse
tak’) koos de bibliotheek van Peize
om haar expositie over het plaatsje
Bathorn te houden: "In deze omgeving wonen veel mensen met deze
achternaam, dus dan is het ook logisch dat de expositie hier te bekijken is."
Bathoorn produceerde een fotodocumentaire over het streekje
achter Nieuw Schoonebeek. "Toen
ik 12 jaar was, kwam ik er voor het
eerst met mijn ouders. Ik herinner
mij vooral de jaknikkers. Ruim
twintig jaar later besloot ik om Bathorn op beeld vast te leggen. Het is
uitgestrekt veengebied, agrarisch
ingericht en het streekje telt weinig

inwoners. Ik heb het gebied door
een toeristische bril bekeken. Je
vindt de overblijfselen van wat ooit
een kunstroute was, je kunt een
leuke wandeling maken en in Bathorn heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog een concentratiekamp
gestaan. Daar zaten op een zeker
moment 27.000 krijgsgevangenen.
Het elektriciteitsgebouw van het

kamp staat er nog. De rest is verdwenen, maar de wegenstructuur
van het kamp is nog altijd herkenbaar."
Janna Bathoorn had aan ’vier dagen met een mooie wolkenlucht’
voldoende om haar documentaire
te voltooien. "Daar moet je een
beetje geluk mee hebben, hoewel
van een grauwe lucht iets drei-

gends uit gaat. Dat kan ook heel
mooi zijn."
De expositie bestaat uit een boek,
een 3d-kijker met beelden, fotowerk aan de wand, ansichtkaarten
en een diorama met zand en veen
uit Bathorn. Het geheel in de Peizer
leeszaal is te bekijken tot 9 juni.
Voor meer informatie: www.jannabathoorn.nl

¬ Janna Bathoorn in de
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Peter Wassing

