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Maandagavond 13 
oktober onthulde        
Raymond 
Uppelschoten 
het geheim van de 
titel van zijn 
lezing. Na een 
lesje geschiedenis 
over de laatste 
dagen van het 
bewind van 
Lodewijk XVI, over 
het begin van de 
Franse Revolutie 
en over de  

 
Patriottentijd, voerde Uppelschoten het aandachtige publiek naar 
de wat vergeten oorlog van 1793-1795. 
Ook in Gouda waren de patriotten actief geweest en trokken aan de touwtjes, de aanhangers van de 
stadhouder waren echter niet van het toneel verdwenen en lieten van zich horen. Van beide 
partijen werden regelmatig de glazen ingeslagen. 
Ofschoon het incident van de aanhouding van Wilhelmina van Pruisen niet in Gouda plaatsvond, 
waren de Goudse patriotten er wel bij betrokken. Voor Wilhelmina was het een grote schok om met 
die patriotten aan één tafel te moeten zitten. In 1788 vond de restauratie plaats in Gouda. De 
stadhouder stelde een nieuw bestuur in om Gouda van de patriotten te zuiveren.  
In 1793 verklaarden de Fransen de oorlog aan stadhouder Willem V en aan de Engelse koning George 
III. De Franse generaal Dumouriez kwam met zijn troepen tot aan het Haringvliet en bleef daar 
steken, de troepen werden teruggetrokken. Dumouriez nam de benen naar Oostenrijk en de 
generaals Pichegru en Daendels – de laatste was als patriot naar Frankrijk gevlucht -  namen de 
leiding over. 
Bij de verdediging van de grens tussen Frankrijk en de Oostenrijkse Nederlanden vochten ook 
garnizoenen uit de Republiek mee. Voor de oorlogvoering werd geld opgehaald in de kerken. Het 
laagste bedrag werd opgehaald in Gouda, dat economisch al een grote achteruitgang had gekend. 
In 1794 slaagden de Fransen erin de grens tussen de Republiek en de Oostenrijkse Nederlanden te 
passeren. De Republiek werd verdedigd door de troepen van de stadhouder, van de Engelse koning 
en door Franse regimenten. De laatste bestonden voor meer dan de helft uit gevluchte Franse 
officieren, de émigré’s, die hun eigen eenheden hadden opgericht. In december van 1794 vroor de 

Maas dicht en staken de Fransen over. Daarna was het snel 
afgelopen met De Republiek en besloot men begin 1795 
tot overgave. Op de vraag uit het publiek waarom deze 
oorlog zo weinig aandacht heeft gekregen, antwoordde 
Raymond Uppelschoten, dat waarschijnlijk de oprichting 
van de Bataafse Republiek in 1795 de geschiedschrijving 
van deze oorlog heeft overvleugeld. 
Uit de vele vragen die daarna nog gesteld werden, kan 
men de conclusie trekken dat de aanwezigen de lezing 
waardeerden. Dat bleek ook uit de mondelinge reacties 
achteraf. 


