
Heumen klaar voor eerste keizer

GILDE Keizer HEUMEN

Een speurtocht in de 600-jarige historie van het Gilde Sint Georgius leert dat Jan
Kerkhoff de eerste keizer zal zijn van het Heumense broederschap.

JASPER VAN GRUIJTHUIJSEN

Negen maanden nadat hij het historische 'keizersschot' loste, vecht hij zichtbaar tegen de tranen als het
onderwerp op tafel komt in het Heumense café Kanaalzicht, het thuishonk van het Gilde Sint
Georgius. De 45-jarige Heumenaar Jan Kerkhoff komt niet verder dan: 'trots'. ,,Het besef is er, maar ik
heb geen woorden om het te beschrijven... Ik ben nu echt onderdeel van de geschiedenis van
Heumen.''

Priester Aloys van Velthoven kroont Jan Kerkhoff op 23 april tot de eerste keizer in de meer dan
600-jarige historie van het Heumense broederschap. De toekomstige keizer en huidige koning, die uit
een familie van gildebroeders komt, verdiende de titel omdat hij in 2016 voor het derde jaar op rij de
romp van de vogel naar beneden schoot. ,,Ik ben een paar jaar geleden, toen ik in het bestuur zat, al
gaan spitten in oude documenten die teruggaan tot 1445. Maar daarin staat niets over een eerdere
keizer.''

Koningsschot

Bij het Heumense gilde zijn er geen kosten verbonden aan het koningschap. Daardoor gaan ieder jaar
20 tot 40 schutters voor het 'koningsschot'. De grote concurrentie verklaart waarom nog nooit dezelfde
broeder drie keer achter elkaar koning is geweest, volgens dekenschrijver (secretaris) Theo Jetten van
het gilde.

Nee, Kerkhoff zelf had ook niet verwacht dat hij weer de romp van de vogel naar beneden zou
schieten. ,,De kans was er. Maar er zijn er meer die de kans hebben gehad. We schieten altijd met een
grote groep. Het zou gek zijn als het bij mij wel gebeurde.''
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Dus stond hij relaxed te schieten, vertelt hij. ,,Ben je aan de beurt, dan schiet je weer. Totdat de jongen
voor me een groot stuk van de romp afschoot. Links zat hij nog met een friemel vast, waardoor ik wist
dat het mijn laatste kans zou zijn. Ik mikte rechts, omdat daar meer oppervlakte was om te raken. Toen
besloot ik mijn eerste gevoel te volgen en toch links te schieten. Ik nam daarvoor de tijd. Toen kregen
mensen het in de gaten en werd er van alles geroepen.''

Hij schoot. De romp sprong open en draaide van de pin af. ,,Ik was met stomheid geslagen. Ik heb wel
tien gildebroeders in mijn nek gehad, maar ik stond nog steeds omhoog te kijken. Schutters die
normaal heel rustig zijn, waren heel emotioneel op dat moment.''

Volgens Kerkhoff is het deels geluk. ,,Maar er is ook een factor techniek van schieten, een goed oog
en rustige ademhaling, en een factor van gevoel waar je de vogel moet raken.''

Kerkhoff mag het na de kroning opnemen tegen de keizers van andere schuttersgildes, maar heeft
besloten niet meer mee te schieten voor het koningschap. Ook omdat hij volgens de statuten zijn titel
daarmee op het spel zet. ,,Ik heb nu de titel van keizer. Dit is het hoogst haalbare. Het is goed zo.''
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