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Kontich 
Reus Contios brengt
honderden inwoners bijeen

b Feeëriek, prachtig, om trots op te zijn… De
commentaren op de Facebookpagina ‘Ge zijt van
Kontich’ liegen er niet om: de toeschouwers heb-
ben genoten van de nocturnes op zaterdag- en
zondagavond. Heel wat gemeenten doofden de
lichten in het kader van Earth Hour, maar in Kon-
tich gingen de lichten uit voor het massaspektakel
‘Reus Contios en De Nachtvorst’.

Bij elke publieke verschijning van de reus Conti-
os legt de werkgroep REUZENplan de lat hoger. 
De honderden enthousiaste toeschouwers geno-
ten van de strijd tussen de Keltische reus Contios
en De Nachtvorst. Bijgestaan door Elektra Del had
de slechterik van dienst prinses Prima Vera opge-

sloten in de toren van de Martinuskerk. Daardoor
zou het voor eeuwig donker blijven in Kontich.
Maar dat was buiten Contios gerekend, die de
prinses van de lente kwam bevrijden. 

De werkgroep bracht een totaalspektakel met
dans, muziek en projecties op de kerktoren. Heel
wat Kontichse verenigingen werkten aan de noc-
turnes mee. Alleen de techniek liet het even afwe-
ten, waardoor het publiek niet alles kon verstaan.
“Elektra Del droeg een kostuum van aluminium, 
dat hetzelfde effect had als een kooi van Faraday”,
zei medeorganisator Bruno Stappaerts. “Het zen-
dertje van de microfoon werkte niet, maar op
zondagavond was dit probleem opgelost.”

Reuzenstappen
Op zondagmiddag trok Contios door de straten,

vergezeld door de reuzen Fairtrees, de Nacht-
wacht, Snotterman en de Wildeman. Het eind-
punt van de wandeling was het Gemeenteplein,
waar Contios een stoel kreeg aangeboden. “Wie 
met reuzenstappen door het dorp wandelt, moet
af en toe even rusten”, zei burgemeester Bart Sel-
deslachts (N-VA). “Daarom hebben de leerlingen
van het Sint-Jozefinstituut, de Altenaschool en de
Sint-Montfoortschool een jaar lang aan deze stoel
geknutseld.”

Daarna werd Contios officieel als inwoner gere-
gistreerd in het bevolkingsregister van Kontich. 
Schrijver en columnist Jeroen Olyslaegers nam
het peterschap graag op zich. “Ik heb al heel wat
vreemde dingen gezien in Kontich, maar ik wist
niet dat er een bevolkingsregister aanwezig was 
dat groot genoeg is om een reus in op te nemen.”
Olyslaegers loofde het project als een middel te-
gen de verzuring in de maatschappij. “Een reus
kan alleen bestaan in het hart van alle mensen.
Contios is Elckerlyc. Hij is iedereen. Mag ik dan de
hele Kontichse bevolking vragen om meter en pe-
ter van Contios te zijn?”

Een oproep die niet in dovemansoren was te-
rechtgekomen, aan de reacties van het publiek te
horen.

Gemeente dooft de 
lichten voor feeëriek 
massaspektakel

Heel Kontich was twee dagen lang
volledig in de ban van reus Contios.
Honderden enthousiaste inwoners
woonden de nocturnes op zaterdag

en zondagavond bij.

JEROEN OLYSLAEGERS
Schrijver en peter van Contios

‘‘Gelukkig was het 
bevolkingsregister groot genoeg 
om Contios in op te nemen.’’
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