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Kockengen is even Hoogeveen
DOUWE ANNE VERBRUGGE

KocKENoEN ,,Die ophaalbrug is
echt fantastisch : verHaart regisseur
Joram Lursen de keuze voor Koc-
kengen. In het polderdorp werden
zaterdag en maindag opnamen ge,
maakl voor de bioscooplilm Pu,

Het historische dorpscentrum is
omgetoverd naax het jaar 1900.
Biubber op de straatstenen, e€n
praam met melkbussen in de Hey,
cop en woningen omgebouwd tot
winker$es ofcaj6. Maar er ziia wei-
nig fi$ranten uit het dorp op de
filnset Ontlanks venchillende op-
roepen in de lokale media. ,,De men-
sen werken hier op maanda€," is de
uideg va,Ir de Kamerikse fisurart
Jan mn Duijn die wel a-srwezis is.

Ordeftussen komt de Kocken
gense Riet Stek de brug opgestie
feld. met haar fiets in de hrnd Mer

verkouden siem laat ze wet€n dai ze
lret best leuk vindt, dat filmen.
,,Maar het moet niet te lang duren,
Al die baager op straat'

Hoogeveen
Publieke We*en is een verlilmins
\an het s€iijlaunise boek van Tho-
mas Roserboom en speelt zich af in
Amsterdarn en Hoog€veen. De
meeste opnamen werden gemaakt
in het Hongaarse Boedapest. De op
nanen in Koc.keng€n moeten het
!€Ihaa.] ir Hooseveen verbeelden.

Lursen: ,,Er wodt hier ard€fialf
dag gefilmd voor uiteindelijk 4 tot 5
minuten frim. Het is een fotog€niek
dorp dat historisch gezien goed in-
tact is Aebleven. En we hadden een
vaart en een bmg nodie. Peffect
dusl"

Topacteur Jacob Derwig alibbert
over de stm"atst€nen als hij naar de

set loopt om een scene op te nemen.
Hij moet in een koets stappen. Der
wig speelt d€ rol van apotleker
Anijs in Hooseveen. Een van de
hoofdrouen in de film. Ner rls alle
lienranten heeft Derwis het zicht-
baa-r koud. Een assistent alrentelt
continu achter hem a?n met een
bontjas.

Op weg naar de kleedruimt€ ver-
telt Denvig dat hij versuld is met
zijn ro1. ,,Tien jaar geleden las ik het
boek. Een fantastisch verha-al, mooi
dat ik dan zeH deze .ol mag spelen.
En ik vist niei dat er in deze omge-
viry no8 nlke pitioreske dorpjes a.ls
Kockens€n ziinl' En dan klinkl weer
de stem van de onverbiddelijke op-
naneleider: ,,Stilte! En va.n die brus
af!" En dat Beldt in dit seval ook
voor Derwis.

Najaax 2015 verschijnt de film in
de bioscoop.
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