
DorpsfilmerPiet Sondii
kan het filmen niet laten
Douwe Anne Verbrugge

Kockengen

Struinend door de polder ofaan de
zijlijn van een festiviteit. Gewa-
pend met statief en camera, Zo is
dorpsfilmer Piet Sondij te herken-
nen. Halfnovember verschijnt zijn
nieuwe dubbel-dvd:'Kockengen,
heel bijzonder en toch gewoon'.

,,Moet je eens kijken hoe mooi
het riet kleurg hier langs de Bijle-
veld. En zie de koeien eens. Au-
thentieker kun ie het toch niet
krijgen", fluistert Sondii met stille
verwondering tijdens de foto-
shoot. De 7z-jarige dorpsfilmer
woont al bijna 5o jaar in het Pol-
derdorp, maar blijft zich verbazen.

De nieuwe dvd, een co-Produc-
tie met zijn vrouw Nel die de

i pi* bonAij: ,ik ben wat nostalgisch aangelegd, ik wil dingen vastleggen.' FoToDoUWEANNEVERBRUGGE

montage deed, laat veel van het
natuurschoon en het verenigings-
leven op het dorp uit het jaar 2oo9
zien. Met hoogtepunties als de
heropening van het Driestam-
menplein en een optochtvan his-
torische trekkertjes. Maar ook de

sneeuwpret en het iisvermaakvan
die winter komen aan bod. ,,Zo
vaak gaan we dat soort winters
niet meer meemaken, dus ik ben
blij dat ik dat nog heb vastgelegd."

Gevraagd naar het waarom van
het filmen, antwoordt Sondij dat
hij nieuwsgierig is naar wat menj
sen beweegt.,,En ikvind het leuk
om met andere mensen de films
terug te kijken. Daarbij: ikbenwel
wat nostalgisch aangelegd. Ik wil
dingen vastleggen. En ia, vroeger
was het dorpsleven toch wat leu-

ker. Op een goede manier kneute-
rig. Ik kwam hier in t969 werken
als gemeenteambtenaar op het ge-

meentehuis aan het Kerkplein. Als
er een begrafenis op het dorp was,
dan liep ik even naar de kerktoren
om de klokken te luiden..Dat kon
gewoon. Dat dorpsgevoel."

Piet Sondij laatweten dat hii het
rustiger aan wil doen met zijn
filmhobby.,,Ikword een dagje ou-
der." om vervolgens te verhalen
over opnamen die hij onlangs
maakte van de werkzaamheden
van'Kockengen Waterproof en de
restauratie van de oude kerktoren.

De dudisuannf t6 nouember tekooP
in de ijzerwarenwinkeluan Adrie de

Lange in de Nieuwstraat. Kostm: rc
euro.


