
MIDDEN IN DE SAMENLEVING

Filmer Piet Sondij heeft een dvd uitgegeven over het Kockengense
dorpsleven. De film over ijsvermaak en het verenigingsleven in het
polderdorp, vliegt als een warm broodje over de toonbank.
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De knusse wereld
van het dorp

E en sluitende verklaring voor de
populariteit van zijn films – Piet Sondij
(72) produceerde eerder ook al dvd’s
over het Kockengense dorpsleven – kan

de dorpsfilmer niet geven. 'Het heeft er denk ik
mee te maken dat de wereld om ons heen steeds
groter wordt. Alles wordt afstandelijker: het
knusse gaat er een beetje af. De beelden op de
dvd ‘Kockengen, heel bijzonder en toch gewoon’
tonen een veilig en gezellig dorpsleven.
Blijkbaar hebben mensen er behoefte aan om
zich te vereenzelvigen met een plek waar
mensen zich thuis voelen. Een plek van
geborgenheid waar je met plezier woont en
samen vertoeft.'

 
Sondij benadrukt dat hij zoveel mogelijk

mensen uit het dorp aan bod laat komen in zijn
films. Van het kinderkoor en het jubileumfeest
van de plaatselijke voetbalvereniging tot de
heropening van het Driestammenplein en een
optocht met historische trekkertjes. 'Maar ook

veel natuurschoon. En niet te vergeten de
sneeuwpret en het ijsvermaak dat we een aantal
jaar geleden hadden. Zo vaak gaan we dat soort
winters niet meer meemaken, dus dat hebben
we ook op de dvd gezet.' Met ‘we’ bedoelt Piet
zichzelf en zijn vrouw Nel. 'Ik schiet de beelden,
maar Nel doet de montage en zet muziek onder
de beelden. Zij heeft meer werk aan de dvd dan
ik! En ik wil het wel wat rustiger aan gaan doen,
maar van de week werd de nieuw vergulde haan
op de torenspits van de oude dorpskerk
geplaatst. Tja, zo iets moois kan ik niet laten
schieten…'

 
Het werk van Piet Sondij kenmerkt zich door

een documentaireachtige stijl. Geen hijgerige
journalistieke beelden. Struinend door de
polder of aan de zijlijn van een festiviteit is de
dorpsfilmer te vinden met zijn statief en
camera. Rustiek is de stijl die bij hem past.
Nostalgisch ook. 'Die hang naar nostalgie zit wel
in mij. Maar ik ben ook nieuwsgierig naar wat
mensen beweegt. Ik wil die dingen vastleggen.
En ach ja… vroeger was het dorpsleven toch wat
leuker. Op een goede manier kneuterig. Ik kwam
hier in 1969 werken als gemeenteambtenaar op
het gemeentehuis 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 bedoel ik dus met dat
bijzondere dorpsgevoel.'

Piet Sondij aan het filmen

voor de dvd ‘Kockengen, heel

bijzonder en toch gewoon’ 



Waar is de dvd te
koop?
De dvd ‘Kockengen,

heel bijzonder en toch

gewoon’ is voor 10

euro te koop in de

Kockengense

ijzerwarenwinkel van

Adrie de Lange,

Nieuwstraat 16-18.

Of voor 12,95 euro (dat

is inclusief

verzendkosten) te

bestellen bij Piet Sondij

door een bericht te

sturen naar:

psondij@xs4all.nl.


