
Wat moet je weten over reus Contios 

- Contios was een Keltische honderdman, hij had een domein in Germania Inferior dit is nu het huidige Kontich. 

- Hij houdt van mensen, heeft een sterk groepsgevoel en verantwoordelijkheid. 

- Hij houdt van de natuur en weet er veel van. Denkt steeds op een Keltische manier. De reus is ook uit natuur 

elementen gemaakt. (werk van Academie en V.T.I. Kontich i.s.m. REUZENplan) 

- De naam Kontich is afkomstig van zijn naam (zie pagina van historicus Alfred Michiels). Rome schonk hem dit gebied 

van zijn voorouders toen hij afzwaaide uit het Romeinse leger. Hij waakt over dit domein en zijn bewoners. 

- Hij heeft een oude en verstandige vriend, de Eik. Eiken waren heilige bomen in de Keltische periode.        

(druïde, maretak, boomkalender, verzamelplaats) De oudste eik vandaag in België is ~1000 jaar. 

- Al zijn bewegingen worden handmatig aangestuurd en ingeoefend door 9 à 10 personen. 

- De reus is 6m hoog. Hij kan vele houdingen aannemen maar in een traag tempo. Met zijn bijhorende kar heeft 

hij een draaicirkel nodig van Ø 8m. Verder kan hij zitten, staan, hoofd bewegen, stappen, buigen en een hand 

geven, wijzen, iets opnemen, spreken, … Met een paar zijdelinkse stappen kan hij plaatselijk rond zijn kar 

stappen. Hij kan niet op de grond zitten, enkel op een hoogte van minimum 1 m of op 1 knie. 

- De hedendaagse toestellen en gebruiken kent hij niet allemaal omdat hij Keltisch denkt. Hij leert dit allemaal 

van zijn tegenspelers of het publiek. 

- Hij kan enkel op een verharde ondergrond stappen. Een grasmat moet o.a. met platen bedekt worden. 

- De voorstellingen met de reus trekken gemiddeld een publiek van 2000 personen. Hij staat op het etiket van het 

dorpsbier “Contje”. Ludwig De Vocht bracht 2 strips uit rond “Contius”, dit is zijn naam in het Romeins. 

- Op Pinterest en Facebook kan je vele foto’s en verdere informatie vinden onder: Contios, de Reus van Kontich. 

- De Kontichse componist Jan Van de Roost schreef een werk 

voor harmonie in 12 partijen over deze reus. 

- Hij is ingeschreven in het volksregister van de gemeente, 

schrijver Jeroen Olyslaegers heeft het peterschap opgenomen 

samen met de aanwezige bewoners van Kontich en omgeving. 

- Al de activiteiten met reus Contios worden georganiseerd door 

werkgroep REUZENplan. 
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