De Koning van Rome in Cuijk en Sint Agatha
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In 1795 vallen Franse troepen de Republiek der Verenigde Nederlanden binnen, en bezetten deze. De
republiek onder Frans gezag heet nu de Bataafse Republiek. Onze nieuwe baas wordt Napoleon Bonaparte
die zichzelf in 1804 uitroept tot keizer van Frankrijk. De Verenigde Nederlanden blijven in meerdere vormen
en met verschillende namen een Franse vazalstaat tot 1813 als de Nederlanden zich tot een zelfstandig
koninkrijk uitroepen. Gedurende deze Franse Tijd fuseren in 1810 de gemeente Cuijk en de gemeente Sint
Agatha. Omdat alles in het Frans moest, had de nieuwe gemeente geen burgemeester maar een Maire, en
geen gemeenteraad , maar een Municipale raad. Vele kranten waren tweetalig.
In het jaar daarop, op 20 maart 1811 werd de enige officiële zoon van keizer Napoleon geboren. Deze was
zo blij met zijn opvolger dat dit in het hele franse rijk uitbundig moest worden gevierd. En hij gaf zijn zoon
de titel ‘Koning van Rome’. Hiervan zijn in Cuijk nog zeker twee bewijzen te vinden.
Hoewel in de Franse Tijd de ambachtsgilden werden verboden, werd er door de schuttersgilden als
vanouds koning geschoten. Zo ook door het Cuijkse Sint Antonius en Martinusgilde op tweede Pinksterdag
3 juni 1811, en door het Gilde Heilige Agatha een week later. De traditie schrijft voor dat de nieuwe
gildekoning een zilveren koningschild laat maken ter herinnering aan zijn koningschap. Uiteraard kosten
koning, maar zo niet in 1811. In 1811 kregen de nieuwe koningen van de twee voornoemde gilden hun
koningschild aangeboden door de gemeente Cuijk ter viering van de geboorte van de zoon van keizer
Napoleon Bonaparte.
Beide gilden beschikken nog over dit koningschild waarop het bijbehorende verhaal is gegraveerd.
Daarnaast zijn de schilden voorzien van een verguld medaillon met de napoleontische adelaar. Onderaan
op de schilden zijn 3 keuren ingeslagen. Echter later is hier een gat doorheen geslagen. Twee van de drie
keuren kunnen dan ook niet meer door WaarborgHolland worden ontcijferd. Het derde keur is een
hoofdletter B met kroontje. De gekroonde B is een belastingteken uit de periode 1808 tot 29 februari 1812
ten teken dat er belasting is betaald op bestaande voorwerpen. De schilden zijn daarom mogelijk gemaakt
van bestaande blanco voorraad.
De teksten op de schilden zijn identiek op de naam van de koning na. De Cuijkse koning is ene M.V. Breij, en
die van Sint Agatha F. Bomans. De burgemeester die ze uitreikte was Maire LV Spengler.
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