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FOTOVERSLAG KASTEELFEESTEN EKEREN
DOOR MARTIN HOFMAN
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Stijn Van Bouwel, van het Cultuur
centrum in Ekeren, werd in de aanloop 
naar 21 september (nu weten we ook 
op welke dag Johan geboren is) een 
daadkrachtige medestander, en orga
niseerde het hele gebeuren. Ook Bert 
Van Roy van Standaard Uitgeverij raak
te begeesterd. Dat viel onder meer te 
merken aan een grote kleurwedstrijd 
waaraan quasi alle Ekerse scholen heb
ben deelgenomen. 

Het werd een ware overrompeling op 
het Kasteeldomein Hof van Veltwijck. 
Een paar duizend mensen vermaak
ten zich met allerlei middeleeuwse 
toestanden, zoals een toernooi of 
een riddergevecht, terwijl in de vele 
kraampjes allerlei oude ambachten 
gedemonstreerd werden. Een koor 
zong op het binnenplein, een grote 
katapult schoot fake munitie af en er 
liepen overal soldaten, heksen, tove
naars en zelfs een beul rond.

Brouwerij Perkament had in samen
werking met de uitgeverij hun Tripel 
Perkament omgedoopt tot Rode 
Ridder Tripel, een lekker bier van 7% 
alcohol. Dat bier viel duidelijk in de 
smaak, want het blonde goud werd 
voortdurend geschonken aan de 
stand van de brouwerij. Je kon er ook 
een vierpack kopen, waarbij op een 
van de vier flesjes het embleem van 
De Rode Ridder prijkt.

Er was ook een signeersessie gepland 
door een “mystery guest”. Wie anders 
kon dat zijn dan Claus D. Scholz, de 
vorige tekenaar van De Rode Ridder? 
Het was te merken aan de lange rij 
die aanschoof voor een tekening. 
Gelukkig waren er albums te koop, 
waardoor ook veel dagtoeristen een 
album konden laten signeren. 

Een werkelijke mystery guest was vol
gens mij... Chuck! De trouwe schildknaap 
van de Rode Ridder dook op uit de tijds
mist. Dat valt wel heel letterlijk te nemen, 
want nadat ik hem twaalf jaar geleden 
had opgespoord, en geïntervied had 
voor de toenmalige website roderidder.
be leek hij alweer van de aardbodem ver
dwenen. Het werd een blij weerzien aan 
de stand met middeleeuwse wapens die 
hij had meegebracht.

Ook beeldhouwer Peter Kempenaers, 
de maker van het Karel Biddeloo
standbeeld in Wuustwezel, liep ik er 
tegen het lijf. Hij bleek — net als ik 
— op zoek naar Ursula Lundmark, 
de weduwe van Karel Biddeloo. Haar 
aanwezigheid was me door een paar 
bezoekers gemeld, maar waarschijn
lijk was haar bezoek niet van lange 
duur, want ze bleek onvindbaar.

Het was daarna nog gezellig nakaarten 
met andere De Rode Ridderfans. Een 
mooie kroon op een geslaagde dag.

In bibliotheek De Driehoek in 
Ekeren vindt nog tot 26 oktober 
een expo over De Rode Ridder 
plaats. Deze expo is te bezichtigen 
op dinsdag, woensdag en donder-
dag van 10.00 tot 20.00 uur en op 
vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur.

Zestig jaar De Rode 
Ridder, dat moet gevierd 
worden! Dat vond ook 
Gert Fransen, de oprichter 
van de Facebookgroep 
Stripknip, die het 
initiatief nam om de vijfde 
jaarlijkse Kasteelfeesten 
in Ekeren eenmalig om te 
toveren tot het zestigste 
verjaardagsfeest van 
Johan van Rode.

Brouwerij Perkament doopte hun Tripel Perkament voor de gelegenheid om tot Rode Ridder 
Tripel.
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Fabio Bono tekende 
twee affiche-
beelden voor de 
Kasteelfeesten.
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